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НА ЧАСІ

Від себе особисто та від імені усіх чоловіків нашої 
гоголівської родини сердечно та щиро вітаю Вас, не-
втомних, самовідданих трудівниць на освітній ниві з 
лагідним весняним святом Восьмого березня.

Зичу вам доброго здоров’я, творчої наснаги, родинно-
го затишку, невичерпного оптимізму, безмежної енергії, 
неодмінного здійснення найбільш жаданих сподівань і 
прагнень, повсякденного піклування та гідного пошану-
вання.

Нехай вас надихає усвідомлення своєї 
винятково-важливої місії – творення і примноження 
інтелектуального та духовного потенціалу нашої дер-
жави.

З повагою, ректор університету 
Олександр Самойленко

Чарівне жіноцтво, 
високоповажні пані і панянки!

6 березня в актовій залі Гоголівського корпусу від-
булись урочистості, присвячені Міжнародному жіно-
чому дню та святковий концерт. 

Усіх присутніх вітав із прийдешнім святом рек-
тор університету Олександр Самойленко, голова про-
фкому працівників Олексій Лейберов. Багато теплих і 
ніжних слів лунало на адресу жінок. Слова захоплен-

ня, глибокої вдячності та шани були адресовані для 
викладачів, співробітників та студентів Гоголівського  
вишу. 

Чудовим подарунком для всіх жінок став святко-
вий концерт за участі викладачів та студентів факуль-
тету культури і мистецтв. 
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Щ ороку, 9 березня, ніжинці збираються 
біля пам’ятника Кобзарю, що у парку 
Шевченка, аби вшанувати геніального 

сина України.  Цього року вся Україна урочисто від-
значає 205-у річницю з дня народження Кобзаря. На 
урочисті з цієї нагоди зібралися представники влади 
на чолі із міським головою Анатолієм Лінником, пись-
менники, науковці, освітяни, працівники культури, 
пересічні городяни. 

Урочистості розпочав хор ветеранів міського Бу-
динку культури піснею «Реве та стогне Дніпр широ-
кий». Про невичерпний і нескінчений талант україн-
ського Генія висловилися відомі у місті діячі культури: 
український поет, лауреат Шевченківської премії Ле-
онід Горлач та письменник і науковець, доцент Ні-

На пошану Кобзаря

жинського державного університету Олександр За-
барний. А далі у вирій злетіло Шевченкове слово. Його 
майстерно декламували актори студентського театру 
коледжу культури і мистецтв імені М. Заньковецької 
та театру-студії «Містерія». Поезія настільки глибоко 
проникла в серце, що схвилювала присутніх: «Як вес-
на оновлює природу, так і Шевченкове слово оновлює 
душу, – зізнався ніжинський поет, член Національної 
спілки письменників України Анатолій Шкуліпа.  – 
Воно вчить бути чесним і милосердним, щиро любити 
свій народ, свою Україну».

Після урочистого покладання квітів до пам’ятника 
Кобзарю, ще довго не розходилися, обговорювали, ді-
лилися враженнями. Шевченко гуртував.

Наш кор. 

15 березня сивочолий Гоголівський виш радо при-
ймав учасників ХIV  Регіонального конкурсу учнівської 
творчості «Славні нащадки Тараса». Організатори кон-
курсу – Ніжинський обласний педагогічний ліцей  та 
Наукове товариство юних філологів за підтримки Ні-
жинської районної державної адміністрації та район-
ної ради і Ніжинської міської ради. Цьогоріч на конкурс 
подали свої твори 60 школярів із регіонів Чернігівщи-
ни та міста Києва. Авторитетне журі, до складу якого, 
окрім директора ліцею Тетяни Шевчук та її заступника 
Світлани Сліпак, увійшли письменники Олександр За-
барний, Олександр Гадзинський, Анатолій Шкуліпа та 
науковці, кандидати філологічних наук Наталія Клипа, 
Алла Кайдаш, кандидат педагогічних наук Оксана Мі-
щенко, визначили переможців конкурсу. Ними стали:

Середні класи.
Проза.

1 місце – Лада Хомич – учениця 8 класу Ніжин-
ської ЗОШ №17;

2 місце – Артем Зайченко – учень 6 класу Со-
сницької ЗОШ;

3 місце – Злата Березинець – учениця 6 класу Ні-
жинської гімназії №3.

Поезія.
1 місце – Іван Самборин – учень 6 класу Білоцер-

ківського ЗЗСО;
2 місце – Мирослава Сватенкова – учениця 5 кла-

су Ніжинської гімназії №3;
3 місце – Аліна Голубенко – учениця 8 класу Верті-

ївської ЗОШ та Михайло Дяченко – п’ятикласник Пере-
мозьського НВК.

Старші класи. Поезія.
1 місце – Анастасія Дорошенко – учениця 11 кла-

су Прилуцької гімназії №5 та Анна Ричок – учениця  
11 класу Козелецької ЗОШ №3;

2 місце – Аполінарія Горніцька – учениця 11 класу 
Київської гімназії східних мов №1;

3 місце – Катерина Башук та Дмитро Івахненко 
– учні Ніжинського обласного ліцею; Альона Гришко – 
учениця 11класу Крутівської ЗОШ.

Спеціальним призом «За кращий прозовий твір» 
була відзначена Сніжана Семено – студентка ІІ курсу 
Ніжинського коледжу культури та мистецтв.

У Блакитній залі університету відбулася  презен-
тація  збірки поезій учасників конкурсу «Стежка до 
Тараса» та майстер-класи від письменників Олексан-
дра Забарного, Олександра Гадзинського та Анатолія 
Шкуліпи. Потім відбулася урочиста хода до пам’ятного 

Славні нащадки Тараса
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Покладання квітів (пам'ятний знак "Остання дорога 
Кобзаря", майдан Спасо-Преображенської церкви)

знака Тарасу Шевченку «Остання дорога Кобзаря». На 
майдані біля Спасо-Преображенської церкви школя-
рів вітали: директор Благодійного фонду «Ніжен» Ми-
кола Шкурко, директор бібліотеки Ніжинського дер-
жавного університету Олександр Морозов, настоятель 
храму отець Василь. Учасники свята декламували по-
езії Кобзаря.

Переможці конкурсу

А у актовій залі нового корпусу університету на 
учасників конкурсу чекало літературне свято та на-
городження переможців. Бажаємо усім учасникам 
конкурсу подальших  творчих успіхів, а випускників 
шкіл запрошуємо на навчання до Ніжинського дер-
жавного університету імені Миколи Гоголя.

                      Лесь Хонда

ФАКУЛЬТЕТИ ІНФОРМУЮТЬ

Н адзвичай-
но швидко 
промайну-

ли шість тижнів виробничої 
практики, яку студенти-чет-
вертокурсники проходили у 
школах міста Ніжина. Уроки, 
виховні години, позакласні 
заходи – ось така круговерть 
часу. І от нарешті – час під-
водити підсумки.

На філологічному фа-
культеті звітна конференція 
практикантів проводиться 
не традиційно, а у вигляді ін-
формаційного шоу. Так було 
і цього разу. Ведуча дійства, 
керівник педагогічної  практики факультету, канди-
дат філологічних наук доцент Тетяна Рудюк об’єднала 
виробничі бригади шкіл у команди  і запропонувала 
творчі завдання, які команди підготували завчасно. 

Окрім традиційної візитки, командам необхід-
но було зробити відеоролик «Чи вдалася практи-

ка?», у якому представити свої міркування про хід 
практики,схарактеризувати свої школи та класи, 
дати відповіді на педагогічні ситуації, які траплялися 

під час практики, і провес-
ти «Методичну розминку», у 
якій виявити теоретичні зна-
ння з фахових методик. За 
ходом змагань спостерігало і 
оцінювало авторитетне журі 
у складі: декана факульте-
ту  доцента Наталії Клипи, 
професора Алли Бондаренко 
та доцента Олександра За-
барного. Студенти до дво-
бою підготувалися ретельно. 
Рахунок до перемоги йшов 
на десяті частини балу. Цьо-
го року перемогла команда 
практикантів ЗОШ №17, 
другими були студенти із 
ЗОШ №1.

На підсумковій конференції були присутніми і 
поділилися своїми міркуваннями про наслідки прове-
дення практики доценти Вадим Пісоцький та Інна Ки-
ричок, методист відділу практики Тетяна Хоминець. 
Захід пройшов жваво та інтелектуально насичено.

Наш кор.

Підводимо підсумки практики

ВІТАЄМО

В ітаємо переможців ІХ Міжнародно-
го мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка:
Мусієнка Владислава Андрійовича – КУФ-21 

(диплом ІІ ступеня, гуманітарний профіль), науко-
вий керівник – доцент Капленко Оксана Микола-
ївна.

Коваленко Аліну Михайлівну – ІП-41 (диплом  
ІІІ ступеня, негуманітарний профіль), науковий керів-
ник – старший викладач Шевченко Світлана Петрівна.

Вітаємо Самойленка Григорія Васильовича, 
доктора філологічних наук, професора Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя з отри-
манням премії імені Миколи Гоголя «Тріумф» – за мо-
нографію «Повість Миколи Гоголя «Тарас Бульба» в 
українському текстологічному, соціологічному та мис-
тецькому вимірах», а також вагомий особистий внесок 
у вивчення і популяризацію творчості М. В. Гоголя. 
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Б іографія  народного Кобзаря, гені-
ального поета, художника-академі-
ка (таке звання він одержав за свою 

художню творчість) цікавить чи не кожного українця. 
Але ж дослідити, скомпонувати, написати біографію, 
та ще й такої непересічної особистості як Тарас Шев-
ченко дослідникам вартувало років клопіткої роботи. 
У наукових колах першими його біографами по праву 
вважають М. К.Чалого й О.Я. Кониського. Цікаво буде 
знати, що вони обидва мають відношення до м. Ніжи-
на.  Михайло Чалий, сучасник Тараса Григоровича, не-
одноразово зустрічався з ним у 1859 р.  в Києві. Поет 
бував у нього вдома, велися розмови про літературу 
та мистецтво.  По результату М. Чалий і став одним 
з перших біографів поета, опублікувавши свою пра-
цю “Новые материалы 
к биографии Т.Г. Шев-
ченко” (1862 р.). 

У 1869-1875 Ми-
хайло Корнійович Ча-
лий, обіймаючи посаду 
директора Ніжинсько-
го юридичного ліцею 
князя Безбородька,  не 
полишав збирати мате-
ріали про Тараса Григо-
ровича. Адже з приводу  
біографії Тараса Шев-
ченка вже поставили 
запитання, як відомим 
французьким крити-
ком Ш. Сент-Бьювом : 

“Що думав пись-
менник про релігію?  Як 
впливала на нього при-
рода? Як він ставився до жінок і грошей? Був він бага-
тий чи бідний? Що він їв, яким був його побут?”. Осібно 
М.Чалий дізнався чимало біографічних подробиць про 
поета, зібрав  багато спогадів, листів, і, враховуючи 
критерії  критиків, написав свою  нову працю: «Жизнь 
и произведения Тараса Шевченка: (Свод материалов 
для его биографии). — Киев, 1882. На працю М. Ча-
лого висловив свої погляди  І. Франко. Він вважав її 
найповнішою, поряд з цим й висловив претензії щодо 
повноти розгляду творчості поета. Та й сам М. Чалий 
вважав свою працю лише зведенням матеріалів, яке 
має прислужитися майбутньому біографові Шевченка.  
Й біографом Тараса Григоровича Шевченка, що напи-
сав  про нього повну, грунтовну  біографію, став Олек-
сандр Якович  Кониський (1836 – 1900). Він народився 
у селі Переходівка Ніжинського району Чернігівської 
області. Дитячі роки життя пройшли у Ніжині, де він 
навчався у повітовому училищі, а вчителем у нього 
був Іван Максимович Сошенко, товариш Т.Г. Шевчен-
ка, що допоміг йому визволитися з кріпацької неволі.  
О.Я. Кониський, автор тексту духовного гімну «Молит-
ва за Україну» («Боже великий, єдиний, нам Україну 
храни...») на музику М. Лисенка.

Для нього не існувало дрібниць у біографії Шевчен-
ка. Кониський – не байдужий літописець.  Перевіряє 
факти на основі всіх відомих йому джерел і оцінює їх, 
виходячи з логіки характеру Шевченка.  Таким чином 
у руках Кониського зібралося багато нових матеріалів. 
І вже у 1892-1898 рр. нариси О. Кониського про жит-
тя Тараса Шевченка з’являються у Записках Науково-
го Товариства ім. Шевченка (ЗНТШ), «Зорі». На про-
хання Товариства Кониський переглядає, доповнює ці 
нариси і монтує їх у цілісну працю під назвою «Тарас 
Шевченко-Грушівський, хроніка його життя». Слід на-
голосити саме на проханні НТШ, оскільки “Українська 
наука зобов’язана О. Кониському здійсненням над-
звичайно важливої справи: 1873 р. він разом зі сво-
їм близьким другом, колишнім кириломефодіївцем  

Д.П. Пильчиковим, на 
той час викладачем 
Полтавського кадет-
ського корпусу, зібра-
ли гроші на купівлю у 
Львові друкарні для но-
воутворюваного Това-
риства ім. Шевченка.  

В утворенні фонду 
взяли участь грошовиті 
меценати Є. Милора-
дович та М. Жученко 
й сам Кониський. Він 
же через п’ятнадцять 
років, 1889 р., напо-
ліг на зміні структури 
товариства з метою 
скасування його ко-
мерційної діяльності й 
перетворення його в 

Наукове товариство імені Шевченка. По смерті пись-
менника Товариство одержало за його заповітом ще 
десять тисяч карбованців».

Отже,  ніжинець О.Я. Кониський 145 років тому 
був одним із засновників Наукового товариства  
ім. Шевченка. Йому вдалося здійснити велике й сум-
лінне дослідження, яке дістало високу оцінку І. Фран-
ка: “Сею книжкою Кониський поклав найкращий 
пам’ятник і Шевченкові і собі самому”. 

Крім того, Олександр Кониський у своїй книзі 
“Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його жит-
тя” вмістив ніжинські сюжети, які були у житті  
Т.Г. Шевченка. Зокрема, його перебування в Ніжині 
на Масляну 1846 року, де вони  з О. Афанасьєвим-
Чужбинським (випускником ліцею)  перебували в 
тодішньому готелі й кондитерській “Неминай”, опи-
саних  Шевченком у повісті «Близнюки». На вшану-
вання  Олександра Яковича Кониського, з нагоди 
відзначення 180-річчя від дня народження (на дер-
жавному рівні) у Ніжині 18 серпня 2016 року було 
встановлено пам’ятний знак, а в селі Переходівка, де 
він народився, — меморіальну дошку.

Микола Самко, краєзнавець

Перші біографи Тараса  Шевченка,  
їхній зв’язок з Ніжином

Меморіал Олександру Кониському
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О днією з найцікавіших і найзагадковіших 
країн на планеті –  Китаєм – подорожували 
студенти, бібліотекарі та викладачі Ніжин-

ського державного університету імені Миколи Гоголя. 
Захід відбувся в рамках оголошеного у 2019-му роком 
Китаю в Україні. 

Для когось із нас,  Китай – це імперія-загадка, 
яка сповнена таємниць і секретів. Для інших – кра-
їна-лідер в світовій економіці, стрімкі успіхи якої 
вражають, захоплюють. Для третіх – найбільш на-
селена країна, яка протягом двох тисяч років була 
закрита від погляду всього світу. У кожного своє ба-
чення цієї країни, але не закохатися в неї немож-
ливо. Саме в цьому переконалися всі присутні, які 
відвідали захід. 

У читальній залі в цей день була святково  розта-
шована інсталяція із китайських речей: велике та ма-
ленькі віяла, яскраві ліхтарики, сакура та  книжкова 
виставка «Під небом Піднебесної», де були представ-
лені книги, які розкривають економічний та техніч-
ний розвиток країни, твори великих майстрів китай-
ської художньої літератури. Найцінніша книга про 
Китай, що зберігається у фондах бібліотеки – «China 
Illustrata», видання 1667 року відомого німецько-
го вченого Афанасія Кірхера, придбане у 1822 році 
директором Гімназії вищих наук князя Безбородька 
Іваном Орлаєм.

Чарівні ведучі, студенти 2 курсу факультету іно-
земних мов Діана Ничипоренко та Діана Міланець 
розповіли чимало цікавих фактів про історію країни, 
культуру та досягнення економіки. 

Як "Маленька червона книжка Мао Цзедуна"  ста-
ла  у свій час "іконою" у Західному світі емоційно роз-
повів голова профкому працівників університету, іс-
торик за фахом  –  Олексій  Лейберов. 

Про особисті враження від країни у результаті 
майже місячного перебування у Китаї говорив кан-
дидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної 
лінгвістики Євген Плотніков. 

Літературними стежками китайських письменни-
ків та поетів зворушливо провела екскурсію бібліоте-
кар Юлія Рожок. Чудовою, мелодійною українською 

мовою звучали переклади з китайського української 
вченої, поетеси, перекладачки і мисткині Ярослави 
Шекери, які презентувала директор Центру співпраці 
з українською діаспорою Надія Онищенко. 

Безперечно родзинкою заходу був виступ  студен-
та 2 курсу факультету культури та мистецтв Ванг Жі-
біна, який неперевершено виконав пісні китайською 
мовою (клас – старший викладач кафедри вокально-
хорової майстерності, завідувачка секцією постанов-
ки голосу факультету культури та мистецтв, Відмінник 
освіти України Алла Хоменко; акомпаніатор  –  провід-
ний концертмейстер   Галина Брюзгіна) та чудово про-
читав вірш про Мао Цзедуна. На згадку про цей захід 
та з побажанням здійснити всі свої мрії заступник де-
кана з виховної роботи, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри німецької мови Світлана  Благініна 
подарувала студенту з Китаю невеличкий гостинець з 
ніжинської землі. 

Цікаво було спостерігати за  дівчатами, які разом 
із Ванг Жібіним змагалися у  конкурсі володіння ві-
ялом, в якому несподівано проявлялися їх артистичні 
здібності. У формі цікавої гри «Як навчитися говорити 
по-китайськи за один день» намагалися розмовляти з 
присутніми  студенти  3 курсу факультету іноземних 
мов Юлія Рябуха, Юлія Міхієнко, Ванг Жібін. 

Завдяки віртуальній подорожі присутні мали змо-
гу побувати і біля Великої Китайської стіни, і біля ста-
туї Будди в Лешань та в схованках теракотової армії, 
зазирнули в сучасний китайський мегаполіс, познайо-
милися з традиціями та мистецтвом цієї країни. 

Наприкінці заходу, згідно давньої китайської тра-
диції, всім присутнім подарували домашнє печиво із 
прихованим всередині папірцем, в якому кожен отри-
мав своє особисте передбачення. 

Стародавня китайська мудрість говорить: «Подо-
рож в тисячу миль починається з одного кроку». Спо-
діваємося, що наша зустріч стане тим першим кроком 
в пізнанні однієї зі стародавніх цивілізацій світу, а ко-
гось спонукає до подорожі в дивовижний Китай.

Галина Осіпова, завідувач відділу 
обслуговування 

та зберігання фондів бібліотеки

Під небом Піднебесної
НОВИНИ БІБЛІОТЕКИ
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СТУДЕНТСЬКІ БУДНІ

У країнську вишивку вивчають у нашому 
університеті. Викладачів Оксану Лісо-
вець і Марину Шевчук, котрі готують 

спеціалістів дошкільного виховання і початкової осві-
ти, підтримали провідний бібліотекар Світлана Они-
щенко і бібліотекар Ірина Мазун. За їхніми переконан-
нями, традиційна українська вишивка ідентифікує 
нас на тлі інших народів. У цьому переконувала неве-
личка виставка старих рушників, сорочок і серветок, 
що символічними орнаментами закорінювали нас в 
оберегову красу.

Окремий стенд представила вчителька трудового 
навчання Ніжинської загальноосвітньої школи № 6 Іри-
на Гузь. Випускниця філологічного факультету нашого 
вишу рукоділля опановувала самотужки, і це знадобило-
ся їй у вчительській професії. Знавець зарубіжної літера-
тури вишила портрети улюблених письменників: Антона 
Чехова, Лева Толстого, Миколи Гоголя. Вона придумала 
авторську техніку їхнього обрамлення мережкою, роби-
ти яку навчала студентів факультету психології та соці-
альної роботи під час майстерні в читальній залі.

Учителька вже не вперше зустрічається зі сту-
дентами. Торік вона вчила витинати й робити ляль-
ки-мотанки. Її активно підтримала магістрантка іс-

Навчання через вишивання

торико-юридичного факультету Анастасія Стахур-
ська, яка наївне практичне захоплення перетворила 
в науковий доробок.

Надія Онищенко, директор Центру співпраці з 
українською діаспорою

21 березня з нагоди Всесвітнього дня поезії при-
родничо-географічний факультет Ніжинського дер-
жавного університету імені Миколи Гоголя організу-
вав атмосферний вечір творчості. 

Захід відбувся у приміщенні культурно-освітнього 
центру «Юність». У програму заходу входили виступи 
талановитої студентської молоді університету. Пролу-
нали не лише поезії класиків літератури, а й авторські 
твори та проза у виконанні: Віталія Лісовицького, Во-
лодимира Мальцева (який також був ведучим вечора), 
Романа Федорця, Вікторії Темнюк, Романа Прокоф’єва 
та студентів з інших факультетів. Гармонійно допо-
внювали ліричне дійство музичні композиції гурту 
«Дим над водою» та інші. Також свої уміння проявили 
гості заходу і сміливо проявляли ініціативу. Глядачам 
дуже сподобався виступ викладача нашого факультету 
Кузьменко Людмили Петрівни. Вона вразила присутніх 
емоційним виконанням поезії. 

Приємним доповненням затишного вечора був 
гарячий чай та кава для всіх присутніх, а також смач-
не печиво. Сподіваємося, що подібні творчі вечори 
ввійдуть у традицію, адже вони згуртовують, дають 
змогу проявити себе та свої почуття і вміння талано-
витій молоді!

Наталія Обмачівська, студентка 
природничо-географічного факультету

Фото Ігоря Пісоцького

До Всесвітнього дня 
       поезії
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КУБОК ГОГОЛЯ
Ц ього року видатному українському пись-

меннику Миколі Гоголю виповнюється 
210 років. На честь цього у стінах Ніжин-

ського державного університету імені Миколи Гоголя 
відбулося справжнє свято гумору та винахідливості – 
Кубок Гоголя. 

Кращі команди з усієї України, зірки Ліги Сміху та 
українські зірки гумору веселили та піднімали настрій 
не тільки студентам, а й великій кількості ніжинців, 
які традиційно заповнили зал. Журі було представле-
не у такому складі: Скороход Віталіна, начальник со-
ціально-гуманітарного відділу, голова журі; Парубець 
Анна, директор музейного комплексу, Лейберов Олек-
сій, голова профкому працівників, Денісов Михайло 
(актор, фронтмен команди телевізійної Ліги Сміху «За-
мок Любарта»), Атанов Микола, актор «КраїниУ», Шоу 
Братів Шумахерів, «Бійцівський клуб», переможець 
«Розсміши коміка».

Захід відбувався за підтримки ректора універси-
тету Самойленка Олександра, міського голови Лінника 
Анатолія, депутата обласної ради Охонька Сергія, де-
путата обласної ради Віротченка Андрія, депутата об-
ласної ради Ковтун Алли. Традиційно університетські 
заходи підтримує і проект Master Dj, який на заході 
забезпечив професійне світлове оформлення, музичне 
та звукове забезпечення, за що ми їм щиро вдячні! Не 

залишились осторонь у підтримці гри депутат обласної 
ради Копиця Наталія та Почесний громадянин Ніжи-
на, депутат міської ради Мамедов Володимир.

Щодо самої гри, то команди забезпечили сміх для 
глядача протягом двох годин. Відкрила гру Молодіжна 
збірна НДУ, для якої це був перший виступ на такій 
сцені. Збірні команди зіграли у трьох конкурсах: при-
вітання, розминка та музичний фрістайл.

У конкурсній частині грали такі команди (перелік 
за результатами гри):

1. «7*Я» ,Чернігів
2. «НОС», Херсон 
3. «Дуракам закон не писан», Ніжин
4. «Маленька таємниця», Рівне
5. «Жіноча збірна Бездрика», Суми
Закривали гру зірки Ліги Сміху – «Ветераны косми-

ческих войск». Дуже приємно, що до університету впер-
ше завітала команда-учасниця телевізійного проекту.

Важливо відзначити, що організація свята гумо-
ру розпочалася ще в середині лютого і результат пере-
вершив усі очікування. Дякуємо за це фахівцям со-
ціально-гуманітарного відділу, профкому студентів, 
студентській раді університету та проекту #naStile.

Завершилося святкування Кубка Гоголя у куль-
турно-освітньому центрі «Юність», де була організова-
на вечірка для всіх охочих.

Наш кор.
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ОБЛИЧЧЯ НОМЕРУ

Нещодавно студентка II курсу факультету психології та соціальної роботи НДУ Світлана 
Бутенко отримала перемогу у конкурсі «Кращий студент Чернігівщини» у номінації «Кращий 
студент-громадський діяч». Переможниця поділилася з нами власними враженнями від перемоги та 
дала важливі поради студентам для того, аби досягати своїх цілей.

Наші серед кращих
– Звідки Ви родом? Розкажіть 

про свою сім′ю.
– Народилася в Ніжині, де зараз 

і проживаю. З дитинства відві дувала 
дитячий садочок №9 «Лілея», потім 
навчалася в школі №15, закінчила  
11 класів. У позаурочний час зай-
малася в Ніжинській хореографічній 
школі, яку закінчила з відзнакою, а 
також була членом «Ліги старшоклас-
ників» міста Ніжина при НБДЮ. Моя 
мама завжди підтримує всі мої почи-
нання та ідеї. Я дуже вдячна їй за це! 

– Як Ви проводите своє дозвілля?
– Свій вільний час я проводжу 

зі своїми друзями. Ми беремо участь у 
семінарах, вебінарах, форумах, акціях, 
конкурсах, засіданнях, обговореннях, 
програмах та інших заходах. Також 
ми самі створюємо, організовуємо та 
проводимо багато цікавих проектів, які надають мож-
ливість розширити як свій кругозір, так і оточуючих. 
Мої друзі роблять моє дозвілля радісним, гармонійним 
та просто душевним.

– Чи очікували Ви на власну перемогу у номіна-
ції конкурсу?

– Знаєте, коли тільки подала документи на 
участь, відразу почали мене мучити докори сумління. 
З одного боку,  я була впевнена в собі та своїх силах, 
а з іншого – щось мене зупиняло. Але коли я в резуль-
таті глянула  на той різноманітний список заходів, 
де я брала участь, мене він неабияк вразив і надав 
впевненості у можливості виграти. Також я дуже 
вдячна своїй мамі, моїм любим та дорогим командам:  
ГО «ЛІМ», МБІ Ніжин та «Лізі старшокласників», які 
підтримували мене та надавали велику надію на пе-
ремогу, що в все ж таки і вплинуло на мою впевне-
ність та результат.

– Що особисто для Вас значить ця перемога?
– Особисто для мене – це не тільки моя перемо-

га, а й тих людей, з якими ми створюємо щось нове, 
беремо участь у різних заходах та ще багато чого ціка-
вого та корисного. А перемога – це визнання того, що 
все що було зроблено, робиться і планується зробити 

–  є значним внеском як у свій розви-
ток, так і  всебічно різноманітне за-
безпечення розвитку навколишнього 
середовища.

– Які враження та емоції Ви 
отримали від участі в конкурсі?

– На той час  емоції переповню-
вали, я була дуже рада. Навіть зараз 
у мене бракує слів, щоб описати все 
те, що я відчувала. Перших хвилин 
30 я не розуміла, що відбувається. 
Мені здавалось, що це не зі мною. По-
зитивні враження залишились надов-
го. Це дуже великий досвід для мене, 
який надає впевненості у подальших 
починаннях.

– Які головні поради можете 
дати студентам НДУ для досягнення 
власних цілей та перемог?

– Щоб досягти своїх цілей по-
трібно:

• бути добрим, завзятим, позитивним та друже-
любним;

• мати свою круту команду, яка готова до нових 
починань і завжди живе активним життям;

• цікавитися різноманітною інформацією;
• мати власне бажання щось створювати;
• завжди йти до своєї мети;
• отримувати задоволення від того, що ти ро-

биш;
• пам’ятати, що спілкування –  запорука успіш-

ності;
• вміти знаходити компроміс;
• брати на себе відповідальність;
І головне – ніколи не боятися, а завжди йти впе-

ред! Все залежить тільки від твого бажання, тому не 
потрібно зволікати. Якщо ти чогось хочеш, то не зупи-
няйся, а йди вперед до нових звершень.

Отже, ще раз вітаємо Світлану Бутенко  
з перемогою та бажаємо їй успіху та наснаги  

для нових звершень! 
Розмову вела Голик Єлизавета, студентка 

філологічного факультету


