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НА ЧАСІ

Ц ього року Україна відзначає 100-річчя 
від дня проголошення Акту злуки, який 
вперше об’єднав українські землі в одній 

державі. 22 січня 1919 року стало важливою віхою 
для вітчизняного державотворення. Нарешті, піс-
ля майже кількох століть штучних поділів, українці 
Західної та Наддніпрянської України змогли жити у 
власній єдиній державі. 

Важливо підкреслити, що Акт злуки став резуль-
татом зусиль самих українців, які попри розділення їх 
між кордонами чужих імперій не забували про свою 
спорідненість, спільні традиції, а отже, й Соборність. 
Події Першої світової війни та спричинених нею ре-
волюційних потрясінь пробудили мрію українців про 
власну державу та національну єдність. Цілком зако-
номірно, що повсталі на уламках імперій обидві укра-
їнські держави – ЗУНР та УНР, тяжіли до об’єднання. 
Спонукала до цього і боротьба за національне визволен-
ня. Результатом цього став Акт злуки 1919 року, що по-
клав початок Соборності – єдності українських земель.

На жаль, драматичні події тих років не дозво-
лили довершити справу об’єднання. Вимушена вес-
ти війни на кілька фронтів, тогочасна українська 
держава потерпала від браку взаєморозуміння. По-
милки тогочасних політиків, ілюзії та байдужість 
простого люду обернулись ціною втрати власної дер-
жави та нових штучних поділів українських земель. 
Втім, жертви визвольної боротьби 1917-1921 років 
не були марними. Саме завдяки ним українська дер-
жавність змогла відродитись у 1991 році, мов фе-
нікс із попелу.

100-річчя Соборності України

Цьогоріч чимало ніжинців взяли активну участь у 
відзначенні ювілейної річниці. Захід почався зі згадки 
загиблих героїв та вшанування їх пам’яті біля меморі-
алу Небесної сотні. Потім урочиста процесія пройшла 
через площу Франка до парка Шевченка, де відбувся 
святковий мітинг. Під пам’ятником Кобзарю звучали 
промови, вірші, відбулись виступи творчих колекти-
вів. Імена двох великих українців – Івана Франка та 
Тараса Шевченка, що об’єднані у міському просторі 
Ніжина, є немов живим втіленням ідеї Соборності. 
Відзначаючи століття Акту злуки в умовах, коли наша 
країна знову боронить свою державність від зовніш-
ньої агресії, для нас важливо пам’ятати значення ідеї 
Соборності – єдність усіх українських земель, єдність 
усіх українців. Бо тільки в єдності наша сила.       

Володимир Баров, аспірант  Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя
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ного громадянина міс-
та Ніжина, випускни-
ка вишу, підприємця 
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ВІТАЄМО Пам’ять Героїв Крут 
вшанували на місці бою

Б ій під Крутами відбувся 29 січня 
1918 року. Це пам'ятна, однак тра-
гічна для України подія

На Аскольдовій могилі
Поховали їх –
Тридцять мучнів українців.
Славних, молодих…

Це слова з вірша Павла Тичини "Пам'яті тридця-
ти". Вони присвячені молодим українцям, які загину-
ли у бою під Крутами 29 січня 1918 року. Бою, який 
обріс легендами. І, попри поразку, став праобразом 
мужності та відваги для українського народу.

В Україні відзначення бою під Крутами розпоча-
лися лише напередодні проголошення її незалежності. 
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29 січня 1991 року з ініціативи 
Народного руху України, Студент-
ської спілки, інших національ-
но-демократичних організацій в 
Крутах було встановлено березо-
вий хрест та відбувся перший не-
величкий громадський мітинг.

Викладачі та студенти Ніжин-
ського державного університету 
імені Миколи Гоголя вшанува-
ли пам’ять полеглих юнаків. Вже 
стало доброю традицією праців-
ників меморіального комплексу 
«Памяті Героїв Крут» запрошувати 
собі на допомогу студентство Го-
голівського вишу. Наплив охочих 
29 січня подивитися на знаменні 
події надто великий, і тоді в нагоді стають студенти іс-
торико-юридитчного факультету. Як і кожного року, 

їхнім основним завданням було 
проведення екскурсії у музеї «Ге-
роїв Крут», експозиція якого вда-
ло розміщена у вагонах потяга 
українських оборонців.  

На території Меморіально-
го комплексу священнослужите-
лі відправили поминальну літію 
в пам’ять про загиблих за рідну 
землю.

Цей День, не дивлячись ні на 
що, назавжди залишиться світлим 
в нашій пам’яті. День подвигу та 
прикладу для майбутніх і ниніш-
ніх поколінь. День надії і любові 
до своєї вітчизни. День пам’яті Ге-
роїв Крут.

Наш кор.

П ереможці визначалися за матеріала-
ми наукових та творчих досягнень за 
2018 рік. Спеціальна комісія на чолі з 

головою профкому працівників Лейберовим О.О. ви-
значила переможців за підсумком кількості набраних 
балів учасників конкурсу.

Краща кафедра 2018 року
Місця розподілилися за двома напрямками – гу-

манітарним і природничим. Комісія ухвалила за висо-
кі показники в науковій та науково-методичній роботі 
нагородити колективи кафедр.

З гуманітарного напрямку 
І премією – кафедру соціальної педагогіки та со-

ціальної роботи (972,53 бали);
ІІ премією – кафедру слов’янської філології, ком-

паративістики та перекладу (948,45 балів);
ІІІ премією – кафедру історії України (790,32 бали) 

та кафедру політоло-
гії, права та філосо-
фії (775,54 бали).
З природничого на-

прямку
І премією – ка-

федру фізики (757,19 
балів)

ІІ премією – ка-
федру математики 
та екноміки (543,38 
балів).

Решта кафедр 
займають свої місця в 
рейтингу кафедр уні-
верситету відповідно 
до кількості балів.

Науковець року університету – 2018
У галузі гуманітарних наук

І премія – Самойленко Григорій Васильович, док-
тор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 
слов’янської філології, компаративістики та перекладу 

ІІ премія – Лісовець Олег Васильович, кандидат пе-
дагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогі-
ки та соціальної роботи 

ІІІ премія – Городецька Ірина Альбінівна, канди-
дат юридичних наук, доцент кафедри політології, пра-
ва та філософії.

У галузі природничих наук
І премія – Мельничук Олександр Володимирович, 

доктор фізико-математичних наук, професор, прорек-
тор з наукової роботи 

ІІ премія – Барановська Ольга Віталіївна, канди-
дат географічних наук, доцент кафедри географії 

ІІІ премія – Сухо-
вєєв Володимир Во-
лодимирович, доктор 
хімічних наук, про-
фесор, завідувача ка-
федри хімії 
У номінації “Моло-

дий науковець року 
– 2018”

Сватенкова Те-
тяна Іванівна, кан-
дидат психологічних 
наук, доцент кафедри 
загальної та практич-
ної психології 

Підсумки наукових конкурсів 2018

У січні 2019 року відбулося підведення підсумків наукових конкурсів універси-
тету «Краща кафедра 2018 року», «Науковець 2018 року», «Молодий науковець 
2018 року» та визначення переможців у наукових номінаціях. 
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У своїй доповіді ректор цілком об’єктивно зупи-
нився на успіхах колективу і на тих недоліках, які 
мали місце у його роботі. Він виділив найважливіші 
напрямки роботи і проаналізував стан їх виконання. 

У 2018 році зросла кількість випускників денної 
форми навчання порівняно з 2017 роком – 367 проти 
270 у минулому, заочники складають ще 177 студен-
тів. Державне замовлення на денну форму навчання 
зменшилось у порівнянні з попереднім роком, а кіль-
кість студентів-контрактників збільшилась. Відсоток 
студентів-контрактників від загального контингенту 
студентів, зарахованих на І курс, становить 47,8%. 
Загальна кількість студентів, зарахованих на І курс – 
393 чоловіка. За останні 5 років зросла динаміка при-
йому студентів-магістрантів.

Контингент студентів денної форми навчання 
протягом 2014-2018 років становить 1680, а заочної 
форми навчання – 732 студенти. 

Кількість відрахованих на 28 грудня 2018 року  
– 159 студентів. Денна форма навчання: 105 осіб. За 
невиконання навчального плану: 57 осіб (з держза-
мовлення – 30 чоловік; з контракту – 27); за власним 
бажанням: 47 осіб (з держзамовлення – 32 чоловіка; з 
кон тракту – 15); з інших причин: 1 особа з держзамов-
лення. Заочна форма навчання: 54 особи. За невико-
нання навчального плану  – 28 осіб (з держзамовлення – 
6 чоловік; з контракту – 22); за власним бажанням –  21 
особа (з держзамовлення – 1 чоловік; з контракту – 20); 
з інших причин – 4 особи-контрактники. 

На грудень 2018 року чисельність та склад науко-
во-педагогічних працівників складає 166 кандидатів 
наук, доцентів; 36 докторів наук, професорів та 56 ви-
кладачів без наукового ступеня. Найбільше кандида-
тів наук та доцентів працює на факультеті психології 
та соціальної роботи – 38 чоловік, а докторів та про-
фесорів – 9 чоловік – на природничо-географічному 
факультеті. В аспірантурі навчається 57 аспірантів,  
44 на державному замовленні (32 студенти на ден-
ній, 5 на заочній та 7 на вечірній формі навчання) та 
13 на контракті (4 на денній та 9 на заочній формі 
навчання). У 2018 році докторську дисертацію за-
хистила Алла Івнівна Бондаренко (кафедра методики 

ЗВІТУЄ РЕКТОР
(нотатки з конференції трудового колективу)

викладання української мови та літератури), а кан-
дидатські – Бобро Лілія Вікторівна (кафедра педаго-
гіки, початкової освіти та освітнього менеджменту) та 
Набок Анна Іванівна (кафедра германської філології). 
Загальна кількість опублікованих праць у 2018 році 
становить 1300. Навчально-методичних посібників –  
66; методичних рекомендацій – 42; монографій – 27;  
загальна кількість монографій, навчальних посібників 
та підручників із грифом МОН України та 3 підручники; 
кількість збірників та періодичних видань – 49. Найбіль-
ну кількість збірників та періодичних видань підготував 
факультет психології та соціальної роботи – 14. 

У 2018 році у зарубіжних збірниках та журналах 
було опубліковано 67 статей, а у всеукраїнських – 523. 
У журналах, індексованих у наукометричних базах, 
опубліковано 108 статей. 

За звітний період університет провів 36 міжнарод-
них наукових зібрань, 38 всеукраїнських та регіональ-
них, та 20 вузівських, що більше, ніж у попередньому 
році. У 2018 році кафедрою хімії та фармації було отри-
мано два патенти на винаходи. Кафедрою інструмен-
тально-виконавської підготовки було отримано 5 ав-
торських свідоцтв. 792 праці було опубліковано студен-
тами за звітний період, що більше, ніж у попередньому. 

5 студентів нашого вузу стали стипендіатами 
президентського фонду Леоніда Кучми (Юлія Ракоїд, 

У номінації “За найбільшу кількість 
наукових публікацій 2018”

Білоусова Надія Валентинівна, кандидат педаго-
гічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової 
освіти та освітнього менеджменту
У номінації “За найбільший внесок у формуван-
ня міжнародного іміджу університету 2018”

Мельничук Людмила Юріївна, кандидат фізико-
математичних наук, в.о. завідувача кафедри фізики

У номінації “За успіхи у науковій роботі 
зі студентами 2018”

Борисюк Світлана Олексіївна, кандидат педаго-
гічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та 
соціальної роботи.

За рішенням Вченої ради університету переможці 
конкурсу будуть нагороджені грамотами та преміями.

Лейберов О.О., голова профспілкового комітету

28 грудня 2017 року у відповідності зі Статутом університету було проведено кон-
ференцію трудового колективу Ніжинського державного університету імені Миколи Го-
голя, на якій зі звітною доповіддю про наслідки роботи за рік виступив ректор універси-
тету, кандидат історичних наук, доцент Олександр Григорович Самойленко.
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природничо-географічний факультет, Влада Мамич, 
факультет психології та соціальної роботи, Наталія 
Івахно, філологічний факультет, Ольга Моціяка, істо-
рико-юридичний факультет, Марія Топоріна, навчаль-
но-науковий інститут точних наук і економіки). 

Гідно наш вуз представили студенти на Всеукра-
їнському конкурсі студентських наукових робіт з при-
родничих, технічних та гуманітарних наук: Диплом 
І ступеня здобули Рева Валентина Вікторівна, магі-
странтка факультету психології та соціальної роботи 
та Солодка Катерина Юріївна, магістрантка історико-
юридичного факультету; Диплом ІІ ступеня здобули 
Плоска Ярина Ігорівна, студентка 4 курсу факультету 
психології та соціальної  роботи та Ільчук Антон Мико-
лайович, магістрант факультету психології та соціаль-
ної роботи; Диплом ІІІ ступеня здобули Зеленько Альо-
на Вячеславівна, студентка 4 курсу факультету іно-
земних мов, Івахно Наталія Олексіївна, магістрантка 
філологічного факультету, Мойсеєнко Юлія Володими-
рівна, магістрантка факультету психології та соціаль-
ної роботи, Ракоїд Юлія Володимирівна, магістрантка 
природничо-географічного факультету.

Здобули наші студенти і відзнаки на VIII Міжнарод-
ному мовно-літературному конкурсі учнівської та студент-
ської молоді імені Тараса Шевченка: Микитенко Аліна Ві-
таліївна здобула Диплом ІІ ступеня у фінальному етапі. 

Обдаровані студенти Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя отримуватимуть стипендії

31 січня на засіданні виконавчого комітету ніжин-
ської міської ради було розглянуто питання «Про за-
твердження кандидатур на отримання стипендій обда-
рованою учнівською та  студентською молоддю міста».

Виконавчий комітет вирішив, згідно з подання-
ми навчальних закладів Ніжина, управління освіти 
Ніжинської міської ради, призначити 8 стипендій та-
лановитій студентській та учнівській молоді міста на 
I півріччя 2019 року.

Стипендія для обдарованої молоді призначаєть-
ся кращим представникам обдарованої учнівської та 

студентської молоді міста з 
метою матеріального стиму-
лювання та засвідчення їх 
особистих досягнень. Кан-
дидатури на здобуття Сти-
пендій висуваються Радами 
навчальних закладів, орга-
нами студентського само-
врядування, молодіжними 
організаціями, молодіжним 
парламентом міста та за-
тверджуються рішенням ви-
конавчого комітету.

Список на виплату сти-
пендій обдарованій молоді 
на I півріччя 2019 року:

Курило Роман Андрі-
йович, студент 2 курсу На-

вчально-наукового Інституту точних наук і економіки, 
групи КН – 21 Ніжинського державного університе-
ту ім. Миколи Гоголя. Є співзасновником та членом 

Правління Громадської організації “Лабораторія Ініці-
ативної Молоді”, членом Комітету “Молодіжного Банку 
Ініціатив Ніжина”, позаштатним радником “Ліги стар-
шокласників Ніжина”, ментором команди “Де_Бернес” 
Ніжинського Будинку дітей та юнацтва у Всеукраїн-
ському освітньому проекті “Відкривай Україну”. Ро-
ман входить до складу ініціативної групи по створен-
ню Молодіжної ради при Ніжинській міській раді.

Бутенко Світлана Василівна, студентка 2 курсу 
факультету психології та соціальної роботи Ніжин-
ського державного університету ім. Миколи Гоголя. 
Є головою культ-масового 
сектору факультету, ак-
тивна учасниця громад-
ського та культурного 
життя факультету, міста 
та країни. Вона є радни-
ком Ліги старшокласників 
м. Ніжина, заступником 
голови Молодіжного бан-
ку ініціатив м. Ніжина 
(МБІ Ніжин), заступником 
голови ГО «Лабораторія 
Ініціативної Молоді», чле-
ном Ініціативної групи 
по створенню Молодіж-
ної ради при Ніжинській 
міській раді.

Вітаємо талановитих 
студентів та бажаємо їм падальших здобутків!

Наш кор.

Роман Курило Світлана Бутенко

Молодіжний хор "Світич" під орудою професорів 
Людмили Шумської та Людмили Костенко отримали 
Гран-прі на VIII Міжнародному конкурсі “PREMIER”, 
а Валерія Клапчук, студентка факультету культури та 
мистецтв, привезла Гран-прі з VII Міжнародного фес-
тивалю-конкурсу  «DAS-Fest» “Чернігівська осінь-2018”. 
Ансамбль народного танцю «Забава» під керівництвом 
Олександра Пархоменка здобув Гран-прі на Міжнарод-
ному фестивалі-конкурсі народного танцю “Козацько-
му роду нема переводу” у м.  Хмельницький. 

Значна кількість студентів взяла участь у Міжна-
родних конференціях – 315 чоловік, що більше у по-
рівнянні з попередніми 5 роками. 

Зросла кількість закордонних відряджень викла-
дачів та студентів. 

За звітний рік було значно удосконалено матері-
ально-технічну базу: обладнано комп’ютерний клас на 
факультеті іноземних мов, 3 мультимедійних класи на 
факультеті психології та соціальної роботи, мультиме-
дійний клас на природничо-географічному і філологіч-
ному факультеті. 

Завершив ректор свій звіт новорічним привітанням 
та побажаннями добра і достатку в новому 2019 році.

Конференція трудового колективу одностайно 
схвалила і затвердила звіт ректора університету.

Анна  Давиденко
Фото Валентини Ващенко
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25 січня, у Києві, у мистецькій га-
лереї Олександра Брея (Андрієвський 
узвіз, 3), відбулася презентація альбо-
му «Євген Кріп. Живопис. Графіка». 
Це ошатне видання побачило світ у 
столичному видавництві «Фенікс» і 
розповідає про творчість самобутньо-
го українського художника, який жив 
і творив у Чернігові. Воно безперечно 
зацікавить багатьох шанувальників 
мистецтва. Одну із статей у цьому 
ошатному виданні підготував до-
цент Ніжинського університету імені 
Миколи Гоголя Олександр Забарний. 
Вона розповідає про монументальний 
живопис художника, а саме, розпис 
ним у 1984-1987 роках Гоголівської 
аудиторії Ніжинського вишу.

На презентації альбому та від-
критті персональної виставки Євгена 

НОВИНИ КУЛЬТУРИ

Фрагмент фрески
Гоголівської аудиторії

Кріпа (1948-2016) виступили: ректор 
Національної академії образотворчо-
го мистецтва та архітектури, Прези-
дент Національної академії мистецтв 
України Андрій Чебикін; мистецтвоз-
навець, колекціонер Олександр Брей; 
професор Львівської національної 
академії мистецтв, заслужений діяч 
мистецтв Микола Опанащук; директор 
Чернігівського національного музею-
садиби Михайла Коцюбинського Ігор 
Коцюбинський; упорядник альбому, 
член Національної спілки архітекторів 
України Тетяна Сухова; доцент Ніжин-
ського державного університету, член 
Національної спілки письменників 
України Олександр Забарний. Орга-
нізатори зібрання презентували один 
примірник альбому книгозбірні Ніжин-
ського державного університету.

Лесь Хонда

Презентація художнього альбому та відкриття персональної
виставки культового художника Євгена Кріпа

Учитель творить Людину.
Ці мудрі й ваговиті слова можна
сказати тільки  про матір і батька

В.О. Сухомлинський

28 січня 2019 року відбулася настановча конфе-
ренція з педагогічної практики для студентів ІV курсу 
філологічного факультету. Уже стало традицією дава-
ти напутні настанови для майбутніх словесників.

Так, професор Юрій Іванович Бондаренко акцен-
тував на технології проведення уроку літератури, осо-
бливостях добору шляхів аналізу літературного твору, 
типології та видології занять. Інна Іванівна Киричок 
наголосила не лише на різноаспектності виконуваних 
видів робіт, а й на важливості актуальних тем педа-
гогічного дослідження. Зокрема, викладач запропону-
вала практикантам дослідити причини неуспішності 
сучасних школярів. Вадим Петрович Пісоцький радив 
майбутнім словесникам вивчати індивідуально-пси-
хологічні особливості учнів як суб’єктів навчального 
процесу. Викладач визначив оптимальну кількість ме-
тодик, наголосив на необхідності адаптувати вказані 
матеріали до віку дітей. Наталя Миколаївна Голуб при-
вітала студентів із важливим кроком у самостійному 
житті – початком педагогічної діяльності. Вона розпо-
чала свій виступ із притчі про найкращого вчителя, 
детально обґрунтувала студентам їхні завдання під 
час практики, нагадала найголовніші вимоги до скла-
дання плану-конспекту уроку рідної мови, підготував-
ши цікаву презентацію з відеоматеріалами до занять. 
Такий інноваційний підхід дав змогу студентам усві-

Перші кроки майбутніх учителів-словесників
домити їхні головні обов’язки як учителів-предметни-
ків. Олена Станіславівна Філоненко звернула увагу на 
особливості придбання, оформлення, ведення та по-
дання звітної документації. Викладач наголосила на 
важливості збереження авторитету студента Ніжин-
ського державного університету імені Миколи Гоголя. 
Тетяна Вікторівна Рудюк, керівник педагогічної прак-
тики філологічного факультету, надала цінні рекомен-
дації щодо організації навчального процесу в школі, 
продемонструвавши відеоматеріали, які допомагають 
зрозуміти тонкощі вчительської справи.

Н.М. Голуб, Т.В. Рудюк, доценти кафедри  
методики викладання української мови 

і літератури,
Н.О. Івахно, учитель української мови 

і літератури
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Н ещодавно у чернігівському видавництві «Десна Поліграф» 
побачила світ книга письменниці з Коропа Валентини Ми-
хайленко «Підбитий журавель, або Забутий талант». Цей 

нарис присвячений сучасникові Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, 
Марко Вовчок, Опанаса Марковича талановитому письменнику, етногра-
фу і фольклористу 50-х – 60-х років ХІХ століття Петрові Кузьменку, який 
яскравою зіркою спалахнув на небосхилі української літератури, але так 
само швидко й зник з нього. Письменниця і краєзнавець Валентина Ми-
хайленко дослідила цей забутий талант, проаналізувала його творчість, 
розкрила життєві обставини, які не дозволили йому увійти в коло знаних 
літераторів. Книга стане у нагоді  студентам та викладачам, всім, хто ціка-
виться українським письменством позаминулого століття. Ознайомитися з 
виданням можна у читальному залі №3 Гоголівського вишу.

Наш кор.
  

НА ВАШУ КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ

З а словами автора передмови Олександра Морозова, Ніжин, 
один з визначних центрів, безсумнівно, давньоруського 
походження, залишався «білою плямою» на археологічній 

карті України. Лише окремі ентузіасти-науковці або ж скарбошукачі 
намагалися знайти матеріальне підтвердження писемним згадкам. 

Автори Іван Кедун та Олексій Пархоменко з пошаною називають 
академіка, директора Ніжинської гімназіїї вищих наук Івана Орлая, 
професора Михайла Тулова, істориків Михайла Лілеєва та Василя Ляс-
коронського, мистецтвознавця Володимира Лесючевського, історика-
нумізмата, професора Івана Спаського. Їхні послідовники Іван Єдома-
ха, Володимир Зоценко, Володимир Коваленко, Юрій Ситий, Олександр 
Морозов, продовжуючи підземні пошуки, висували свої наукові припу-
щення і відкривали нові поселення на території міста й району.

2009 року в Ніжинському держуніверситеті імені Миколи Гоголя спіль-
но з Інститутом археології НАН України створили археологічну лаборато-
рію. З 2013 року діє щорічний польовий сезон «Історична реконструкція 
– стародавній Ніжин». 2018 року в Ніжинському краєзнавчому музеї імені 
Івана Спаського активно працює відділ археології та підземної історії. 

Автори адресують свою розвідку широкому колу читачів
Надія Онищенко

Ц я книга – про бурхливий період в житті Ніжина 1917–
1921 років, який докорінно змінив життя всієї України. 
Зміни виявились настільки глибокими та всеохопними, 

що сховатись від них було практично неможливо. Накрила хвиля і 
Ніжин, закрутивши у бурхливих водоворотах історії долі людей, ро-
дин, цілих спільнот. Як зазначає автор передмови Геннадій Дудчен-
ко, дана книга – про революційні події в провінційному місті. Це не 
наукова монографія. Автори Максим Потапенко, В’ячеслав Прудько 
та Віктор Ємельянов пропонують читачам візію цього непростого 
часу у формі мозіїки зі спогадів, статей тогочасної преси, витягів із 
найцікавіших документів, світлин.

Ця книга – про революційні події в провінційному місті. Автори про-
понують читачам візію цього непростого часу у формі мозаїки зі спогадів, 
статей тогочасної преси, витягів із найцікавіших документів, світлин.

Буде цікавою для краєзнавців, істориків, вчителів та широкого 
кола читачів.

Наш кор.
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Урочисте вручення дипломів випускникам-магістрам 2019 року 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
24 січня 2019 року в Ніжинському державному 

університеті імені Миколи Гоголя в урочистій атмос-
фері відбулося вручення дипломів випускникам магі-
стратури. 

Дійсно, вручення дипломів випускникам – це осо-
бливе свято, яке одночасно радісне, і з нотками суму. 
Так як все ж таки в житті колишніх студентів закін-
чується важливий етап – етап навчання, становлення, 
професійного зростання. В цей день колишні студенти 
стали дипломованими спеціалістами, вони отримати 
дуже важливий документ – диплом. Церемонія вже 
радиційно розпочалась Гімном України. Після цого до 
присутніх в залі звернувся ректор Олександр Само-
йленко. Він зазначив, що наші випускники є показ-
ником плідної праці всіх науково-педагогічних пра-
цівників, вони є втіленням мрій про компетентного 
випускника університету. 

Багато теплих слів і побажань випускникам вишу 
було висловлено шановними гостями урочистої цере-
монії вручення дипломів. Зокрема на святі були при-
сутні: депутат Ніжинської міської ради Радченко На-
талія Іванівна, яка вручала дипломи випускникам 
філологічного факультету. Магістрів навчально-науко-
вого інституту точних наук та економіки вітав голо-
ва Ніжинської районної ради Бузун Олег Віталійович. 
Для вручення дипломів з відзнакою студентам істори-
ко-юридичного факультету на сцену був запрошений 
секретар Ніжинської міської ради Салогуб Валерій Во-
лодимирович. Вітальне слово студентам факультету 
іноземних мов взяв депутат Ніжинської міської ради 
Шалай Олександр Володимирович. Випускників при-
родничо-географічного факультету вітав начальник 
управління освіти Крапивянський Станіслав Мико-

лайович. Для привітання та вручення дипломів з від-
знакою студентам факультету психології та соціальної 
роботи на сцену вийшов заступник міського голови 
Алексєєнко Ігор  Володимирович та депутат Чернігів-
ської обласної ради Копиця Наталія Миколаївна. Усі 
гості радо вітали випускників, а також бажали стати 
успішними людьми, цікавого, насиченого життя, му-
дрих і далекоглядних рішень, високих професійних 
досягнень. Кожен з доповідачів також побажав магі-
страм активності і цілеспрямованості на професійно-
му шляху, добробуту та процвітання.

З-поміж 350 цьогорічних випускників магістрату-
ри денної та заочної форми навчання 68 осіб отрима-
ли дипломи з відзнакою.

Зворушливі слова вдячності університету, сво-
їм викладачам, одногрупникам від імені випускників 
сказала магістр філологічного факультету Івахно Ната-
лія, яка подякувала за знання та вміння, отримані під 
час навчання. 

Святкову атмосферу заходу створювали також 
пісні у виконанні Ірини Шевченко та Ярослава Йотки.

Диплом Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя – шлях до успішної кар’єри! Це 
щороку доводять наші випускники. Всі сили, знання 
та професіоналізм науково-педагогічних працівників 
спрямовані на те, щоб їх випускники були найкращи-
ми фахівцями своєї справи.

Вітаємо учасників урочистостей та бажаємо ви-
пускникам творчої наснаги та подальшого розширен-
ня горизонтів наукової та професійної діяльності. Спо-
діваємося, що наші магістри стануть продовжувачами 
багатих наукових традицій та стануть опорою неза-
лежної української держави.

Наш кор.
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ОБЛИЧЧЯ НОМЕРУ

- Для початку розка-
жіть про себе: звідки ви ро-
дом, хто ваші батьки.

П.: Я родом з невелико-
го містечка Ічня. Моя роди-
на дуже дружня тато, мама і 
сестра Аня. Мама працює на 
швидкій допомозі, а тато –  
слюсар. І я дуже вдячний 
своїм батькам за те, що вони 
мене виховали саме таким, 
яким я є.

Д.: Я народилася і живу 
в чудовому місті Ніжин, хоча 
мої батьки родом з інших 
міст, проте цікавий життє-
вий шлях з’єднав їх саме тут. 
Я пишаюсь своїм батьками. У мене велика дружня ро-
дина, в якій всі підтримують один одного та що голо-
вне – поважають.

- Чому ваш вибір пав саме на навчання у славет-
ному Гоголівському вузі?

П.: Ще під час навчання в школі я знав про існу-
вання Гоголівського університету від батьків та зна-
йомих, про те, що цей заклад готує гідних фахівців. 
Тому в пріоритеті він був одним із перших. Також уні-
верситет знаходиться недалеко він Ічні, і саме сюди я 
пройшов на бюджет та навчаюсь на факультеті ННІ 
точних наук і економіки.

Д.: Коли прийшов час вибирати місце мого на-
вчання, я одразу та без вагань вирішила, що буду на-
вчатися тут, у місті, де я так добре себе почуваю.

- Чому ви вирішили спробувати свої сили у кон-
курсній програмі «Міс та Містер НДУ»? Це було ваше 
рішення чи хтось підштовхнув вас до цього?

П.: Ще в шкільні роки я був активним учнем.  
Я люблю брати участь у масових заходах. І до мого ба-
жання додалась потреба гідно представити факультет 
на конкурсі.

Д.: З самого дитинства я мріяла взяти участь у та-
кому конкурсі, адже я завжди знала, що тут кожна лю-
дина може знайти себе та нових друзів. І зовсім не важ-
ливо, переможець ти чи ні. Хоча буду з вами відверта, 
перемагати я дуже сильно люблю. Це було моє рішення, 
але без підтримки рідних я б мабуть не впоралася. 

- Які ваші враження від конкурсу?
П.: Я отримав просто море задоволення. Від ви-

ступу, від самого процесу підготовки. Познайомився 

Мужність та краса
Вже традиційно у грудні в університеті проходить конкурсна програма "Міс та Містер НДУ".  

І вже традиційно ми знайомимо наших читатчів ближче з титулованим красенем і красунею. Цього року  
Містером НДУ став Павло Голінко, студент Навчально-наукового інституту точних наук та економіки 

та Дарія Бондаренко, студентка факультету культури і мистецтв.
з новими людьми. Всі вони 
різні, але ми стали однією 
командою, можна сказати 
сім’єю. Взагалі, мені сподо-
балося, я кайфонув. І цей 
день залишиться в моїй 
пам’яті назавжди. 

Д.: Я впізнала краще 
людей, а головне – себе, своє 
внутрішнє «Я». Я б сильно 
пошкодувала, якби не нава-
жилась, тому що я отримала 
безліч вражень.

- В яких ще напрямках 
ви пробуєєте реалізувати 
себе?  Що увійшло в світ ва-
ших захоплень? 

П.: Мені дуже подобається грати у волейбол і бра-
ти участь в КВН та інших різних заходах. Але головне 
для мене зараз – навчання, як і для кожного студента, 
щоб отримати освіту і бути корисним для своєї країни 
в майбутньому.  

Д.: На даний момент я мрію спробувати себе у 
сфері модельного бізнесу. Але це потім, тому що на-
вчання, як не крути, у мене на першому місті.

- Ким ви бачите себе у майбутньому?
П.: Можу сказати, що це буде ІТ-сфера. Але для 

цього потрібно наполегливо працювати, щоб стати гід-
ним фахівцем. 

Д.: У майбутньому я бачу себе тією ж усміхненою, 
сповненою сил для нових звершень дівчиною, яка лю-
бить танцювати. Проте, я не люблю загадувати наперед. 

- Яке ваше життєве кредо? 
П.: Все, що не робиться – на краще!
Д.: Не роби людям того, що не хочешь відчути на 

собі, бо життя – це бумеранг.
- Як ви проводите свій вільний час? 
П.: Граю у волейбол, гуляю з друзями, з коханою 

людиною. Проводжу багато часу за гаджетами. А так, 
намагаюсь відпочити від важкого дня і набратись сил 
на завтрашній день

Д.: Свій вільний час я провожу по-різному: з 
сім’єю, з друзями, з коханою людиною, чия підтримка 
не дозволяла зламатись мені під час тренувань та під-
готовки до прекрасного конкурсу.

- Дякую вам за розмову та бажаю успіхів! 

Розмову вела Анна Лебедєва


