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НА ЧАСІ

У січні 1918 року кілька сотень студентів зуміли 
зупинити просування багатотисячної армії, багато з 
них – ціною власного життя. 29 січня 2020 року ви-
повнюється 102 роки з дня героїчного подвигу, здій-
сненого трьома сотнями студентів, який увійшов у 

29 січня– День пам’яті 
Героїв Крут

історію України як Бій під Крутами. Героїзм моло-
дих українців довгі роки служить прикладом для ба-
гатьох поколінь.

Щороку 29 січня в Україні проводяться пам'ятні 
заходи на честь подвигу юних героїв.  Сьогодні до 
Меморіального комплексу «Пам’яті героїв Крут» 
з'їхалися люди усієї України та представники діаспо-
ри з-за кордону. Серед присутніх  був ректор Ніжин-
ського державного університету імені Миколи Гого-
ля Олександр Самойленко, викладачі, співробітники 
вишу, студенти. Також стало доброю традицією те, 
що студенти історико-юридичного факультету допо-
магають співробітникам музейного комплексу «Ге-
роям Крут». Вони доносять усім відвідувачам музею 
правдиву історію про бій, що за ці 102 роки зазнав 
багато перекручень. 

Урочистим маршем пройшли військовослужбов-
ці і ліцеїсти. Присутні поклали квіти до пам’ятника, 
а настоятель храму святої Покрови, протоієрей отець 
Михаїл відслужив заупокійний молебен за полеглими в 
нерівному бою.

Вічна слава героям! 

20 лютого в Україні вшановують День пам’яті 
Героїв Небесної Сотні. Саме в ці дні шість років тому 
відбулись найжорсткіші кровопролиття на Майдані 
Незалежності. Цього дня загинуло найбільше 
активістів Євромайдану. Сьогодні біля пам’ятного 
меморіалу «Герої не вмирають» зібрались представ-
ники влади, міський голова Анатолій Лінник, голо-
ва районної ради Олег Бузун, ректор Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 
Олександр Самойленко, викладачі, співробітники, 
студенти та небайдужі ніжинці, щоб вшанувати 
полеглих. Духовенство міста відслужило молебен в 
пам’ять про загиблих учасників протестів.

Після вшанування хвилиною мовчання тих, 
хто помер за краще майбутнє України, відбулось 
покладання квітів до пам’ятного знаку «Герої не 
вмирають».

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ

29 січня цього року на станції Крути вже втре-
тє розпочала свою роботу Всеукраїнська наукова 
конференція. Фундаторами наукового зібрання ста-
ли Інститут української археографії та джерелознав-
ства ім. М.С. Грушевського НАН України, Ніжинський 
державний університет імені Миколи Гоголя, Благо-

дійний фонд «Ніжен». «Крути: проблеми державотво-
рення від доби Української революції (1917-1921 р.р.) 
до сьогодення» – такою була спільна тема наукових 
досліджень учасників конференції. На конференцію 
прибули науковці з Києва, Львова, Бродів, Кам’янець-
Подільського, Чернігова, Конотопу та Ніжина. Модера-
тором пленарного засідання  стала доктор історичних 
наук, професор, завідувач відділу джерелознавства 

Уроки Крут
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З а підтримки Депар-
таменту культури і 

туризму, національностей та 
релігій Чернігівської обласної 
державної адміністрації  
29 січня у Ніжинському дер-
жавному університеті відбувся 
показ українського історичного 
фільму режисера Олексія 
Шапарєва «Крути 1918». Це 
стрічка про реальну історію бою 
на залізничній станції Крути 
взимку 1918-го року. До 102-ї 
річниці бою під Крутами головні 
актори кінострічки Євген Ла-
мах та Андрій Федінчик, які 
виконали ролі братів Савиць-
ких, презентували фільм сту-
дентству Ніжина. В актовій залі 
Гоголівського вишу зібралися студенти Ніжинського дер-
жавного університету імені Миколи Гоголя, Ніжинського 
агротехнічного інституту та Ніжинського коледжу куль-
тури і мистецтв імені Марії Заньковецької.

До усіх присутніх звернув-
ся ректор Ніжинського держав-
ного університету імені Миколи 
Гоголя Олександр Самойленко. 
Він відзначив, що для українців 
сьогоднішня дата особлива, а бій 
під Крутами – це та подія, яка кож-
ного з нас не залишає байдужим. 
Тому саме сьогодні в університеті 
проходить показ дуже гарного 
фільму, який кожного змушує за-
мислюватися над нашим минулим 
та думати про майбутнє.

Актори наголосили, що 
історія більш ніж 100-річної дав-
нини тісно перегукується із су-
часними подіями – Майданом 
та війною на Сході. Студенти 
мали можливість поспілкуватися 

з улюбленими акторами, а вже після цього перейшли 
безпосередньо до перегляду кінофільму.  Показ таких 
стрічок дуже важливий для сучасної молоді, адже 
наштовхує на роздуми про боротьбу за незалежність 
нашої Батьківщини та розбудову її майбутнього.

ПЕРЕГЛЯД КІНОСТРІЧКИ «КРУТИ 1918»

новітньої історії України ІУАД НАН України Валенти-
на Піскун. З вітальним словом до присутніх звернули-
ся: ректор Ніжинського державного університету іме-
ні Миколи Гоголя, кандидат історичних наук, доцент 
Олександр Самойленко; підприємець, голова благодій-
ного фонду «Ніжен» Микола Шкурко, які відзначили 
історичну важливість бою під Крутами.

Актуально і змістовно прозвучали на конференції  

доповіді науковців-істориків Андрія Іванця, Сергія 
Здіорука, Вадима Стецюка, Віталія Хоменка, Романа 
Лехнюка, Валентина Кавунника; музейників: Василя 
Стрільчука (Броди) та Андрія Глухенького (Чернігів); 
громадського діяча Ігоря Кавича.

Микола Шкурко на зібранні презентував збірники 
наукових праць І та ІІ конференції в Крутах.

Наш власн. кор.

30 січня 2020 року відбулося чергове засідання 
Вченої ради Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя. На розгляд Ради були винесені 
питання: 1. Підсумки науково-дослідної діяльності 
університету за 2019 рік і завдання структурних 
підрозділів щодо підвищення наукових досліджень.  
2. Про підсумки конкурсу «Кращий науковець 2019 
року». 3. Конкурсне питання.  4. Різне.

З першого питання Вченій раді доповідав прорек-
тор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, док-
тор фізико-математичних наук, професор Олександр 
Мельничук (повністю із текстом звіту можна познайо-
митися на сайті університету). Ми ж акцентуємо увагу 
на найбільш актуальних показниках.

Аналізуючи кадровий склад викладачів 
університету, Олександр Володимирович зазна-
чив, що станом на 31.12.2019 року в університеті 
працює 241 штатний викладач, з них 39 докторів 
наук, професорів та 152 кандидатів наук, доцентів. 
Як бачимо, якісний показник викладацького складу 
становить 79,3% викладачів із науковими ступеня-

ВІСТІ В ВЧЕНОЇ РАДИ

Багряніють наукові небокраї
ми. Можна порадіти – достойний показник. У виші 
працює 17 викладачів-сумісників. З них 7 докторів 
наук, професорів та 6 кандидатів наук, доцентів. Без-
перечно, ці люди потрібні, нові проекти, нові перспек-
тиви. Але виникає слушне запитання: «Навіщо брати 
на роботу за сумісництвом викладачів без наукових 
ступенів?» 

Вселяє надію і науковий резерв. В аспірантурі 
вишу навчається 68 аспірантів (справа зрушила, мину-
лий рік їх було 57). Зріс і науковий потенціал: за звітній 
рік захищено 2 докторські дисертації (Лісовець О.В.  
та Городецька І.А.) і 4 кандидатські дослідження (Рас-
труба Т.В., Клунко Р.Ю., Ребенок В.В., Федорчук І.В.). 
Минулого року показники були скромнішими: 1 док-
торська і 2 кандидатські дисертації. Двоє викладачів 
отримали вчене звання доцент (Талавіра Н.М. та Ли-
сенко І.М.). Збільшилась кількість отриманих патентів 
на наукові винаходи. Цього року їх аж 17! 

А далі мова пішла про речі невтішні. Значно 
зменшилась кількість проведення міжнародних і 
всеукраїнських наукових зібрань, які проводилися на 



’6/2020 3
базі університету. Це можна пояснити фінансовими 
труднощами, як і  закордонні відрядження. Зменшив-
ся загальний обсяг наукової друкованої продукції, які 
продукували кафедри вишу. За більшістю показників: 
монографії – 26 (минулий рік), 21 (нинішній); 
підручники – відповідно 3 і 1; збірники наукових 
праць – 49, нині 33. Лише зросла кількість навчально-
методичних посібників – нині їх 94, а було 67. Відчутно 
зменшилась кількість наукових статей: нині їх 589, а 
минулоріч було 702.

Якщо поглянути на якісну складову наукових 
публікацій, то у закордонних журналах і збірниках 
опубліковано 55 статей; у журналах індексованих в на-
укометричних базах – 159; у фахових виданнях – 57.

Відчутно зменшилась кількість студентів-
переможців Всеукраїнських предметних олімпіад. 

У обговоренні доповіді взяли участь і виступи-
ли професори  Бондаренко Ю. І., Папуча М.В., Бой-
ко О.Д., Самойленко Г.В., доценти Гусейнова Л.В., 
Желіба О.В., Самойленко О.Г. Із обговорюваного пи-
тання Рада прийняла відповідне рішення.

Вчена рада університету продовжила термін ро-
боти Зінченко Н.М. на посаді професора кафедри 
інформаційних технологій і аналізу даних.

Рада рекомендувала до друку низку навчально-
методичних видань; затвердила результати стажу-
вання викладачів та надала рекомендації до вступу в 
аспірантуру.

О. Забарний, доцент

В чена рада університету затвердила ре-
зультати наукових конкурсів, які було 

проведено у 2019 році.
Конкурс «Науковець року 2019». Серед  викла-

дачів гуманітарних дисциплін переможцем визнано 
доктора політичних наук, професора Бойка Олексан-
дра  Дмитровича – загальна сума балів 3215. Друге міс-
це посів доктор педагогічних наук, професор Лісовець 
Олег Васильович – 1887 балів. На третьому – кандидат 
юридичних наук, доцент Дудченко Оксана Сергіївна – 
1609 балів.

Серед викладачів природничих та точних наук пе-
ремогу святкував доктор фізико-математичних наук, 
професор Мельничук Олександр Володимирович –  
3405 балів. На другому місці доктор хімічних наук, 
професор Суховєєв Володимир Володимирович –  
3200 балів. Третє місце посіла кандидат фізико-мате-
матичних наук, доцент Мельничук Людмила Юріївна –  
1980 балів.

У номінації «Молодий науковець року 2019» пере-
могу виборола кандидат педагогічних наук, асистент 
кафедри дошкільної освіти Бобро Лілія Вікторівна.

У номінації «За організацію наукової роботи зі сту-
дентами» перемогу святкувала доцент кафедри соціаль-
ної педагогіки та соціальної роботи, кандидат педагогіч-
них наук Хлєбік Світлана Ростиславівна. Вісім студентів 
її наукової групи брали участь у Всеукраїнських науко-
вих конкурсах. Четверо стали переможцями.

У номінації «За найбільшу кількість наукових пу-
блікацій» відзначено доктора історичних наук, профе-
сора Луняка Євгена Миколайовича. Рік 2019 видався 
для нього плідним. Цього року він опублікував 3 мо-
нографії, 1 навчально-методичний посібник, ще й 10 
статей у виданнях ВАКУ. 

До участі в конкурсі «Краща кафедра року 2019» 
у січні місяці залучалася 31 наукова кафедра вишу. Піс-
ля процесу реформування низки факультетів (на кінець 
календарного року) залишалося 23 кафедри. Коли під-
писували даний номер до друку, лишилося - 21. І це ще 
не оптимальний склад… Але давайте про конкурс!  Його 
було проведено у повній відповідності до розробленого 
Положення, профінансовано, визначено переможців.

Серед наукових кафедр гуманітарних дисциплін 
перемогла кафедра «Соціальної педагогіки і соціаль-

ної роботи» (завідувач кафедри – доктор педагогіч-
них наук, професор Криловець М.Г.) ЇЇ результат – 955 
балів. Друге місце посіли викладачі кафедри «Історії 
України» (завідувач кафедри – доктор історичних наук, 
професор Луняк Є.М.). У них – 901 бал. На третьому 
місці – кафедра «Політології, права та філософії» (за-
відувач кафедри – доктор політичних наук,професор 
Барановський Ф.В.). Їхній здобуток складає 843 бали. 
І на четвертому, «квітковому», місці науковий колек-
тив кафедри «Всесвітньої історії та міжнародних від-
носин». Їхнє досягнення – 543 бали.

Серед кафедр природничих та точних наук кра-
щою стала кафедра «Математики, фізики та економі-
ки» (в.о. завідувача кафедри – кандидат фізико-мате-
матичних наук, доцент Тарасенко О.В.). Їхній науковий 
здобуток склав 501 бал. Друге місце посіла кафедра «Хі-
мії та фармації» (завідувач кафедри – доктор фарма-
цевтичних наук, професор Федченкова Ю.А.). Сумар-
ний науковий здобуток становить 488 балів.

Переможців наукових конкурсів привітав ректор 
університету, доцент Самойленко О. Г. Він вручив їм 
сертифікати переможців та грамоти. За умовами кон-
курсів на переможців чекає ще й грошова винагорода.

Ми вітаємо переможців наукових конкурсів 2019 
року. Бажаємо всім міцного здоров’я, родинного бла-
гополуччя, нових творчих здобутків на шляху науко-
вих шукань!

Лесь Хонда

Підводимо підсумки наукових конкурсів 
за 2019 рік
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ФАКУЛЬТЕТИ ІНФОРМУЮТЬ

Круглий стіл «Перспективи розвитку міжнародних студій 
у Ніжинській вищій школі»

29 січня в аудиторії 308 Гоголівського корпу-
су відбувся круглий стіл  «Перспективи розвитку 
міжнародних студій у Ніжинській вищій школі» за 
учас тю науково-педагогічних працівників, які забез-
печуть викладання за освітньою програмою підготовки 
бакалаврів «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 
та регіональні студії» студентів старших курсів, які на-
вчаються за ОП, та їх потенційних роботодавців.

На початку круглого столу гарант ОП доцент  
Л. Мицик ознайомила присутніх з історією розробки 
та досвідом реалізації освітньої програми, власним ба-
ченням системи освітніх компонентів та концепцією 
практичної підготовки здобувачів вищої освіти.

В процесі обговорення результатів виробничої 
практики студентів 4 курсу були озвучені цікаві ідеї 
щодо її організації, зокрема, можливості її проходжен-
ня на двох або більше базах з метою набуття студен-
тами комплексного досвіду професійної діяльності на 
різних сегментах ринку праці: в державних устано-
вах, туристичних агенціях, бізнесових структурах. На 
думку студентів, це сприятиме в подальшому їх більш 
свідомому кар’єрному вибору.

Важливим аспектом розмови стали пропозиції 
роботодавців, зокрема, співробітника Ніжинського 
краєзнавчого музею Р. Желєзка щодо працевлашту-
вання студентів та випускників ОП як першої сходин-
ки в кар’єрі фахівця з міжнародного туризму.

Жвава дискусія розгорнулась щодо  структури 
навчального плану освітньої програми, а також змісту 
і методики викладання окремих освітніх компонентів. 
Старшокурсники особливо виділили курс «Історія 
міжнародних відносин» як взірець використання 
інтерактивних і кооперативних методик навчання; 
підкреслили практичну значимість курсів «Диплома-
тичний протокол та етикет» та «Основи міжнародного 
туризму», а також усіх видів практик; наголосили на 
доцільності збільшення обсягу курсів з інформаційних 
технологій,  іноземної мови та теорії і практики перекла-
ду, а також запровадження викладання інших освітніх 

компонентів або їх модулів іноземною мовою. Було за-
пропоновано вдосконалити зміст курсу «Українська 
мова за професійним спрямуванням» шляхом введення 
модулів з основ ораторського мистецтва, ділової усної 
та письмової комунікації.  Також прозвучали пропозиції 
посилити фахову спрямованість курсів «Основи екології» 
та «Психологія», запровадити проблемний підхід (case 
studies) при вивченні курсів «Міжнародні економічні 
відносини» та «Міжнародна діяльність сучасної України». 
Студенти висловили підтримку нової процедури форму-
вання індивідуальної освітньої траєкторії через єдиний 
для ЗВО реєстр вибіркових дисциплін.

Круглий стіл засвідчив щиру зацікавленість 
здобувачів освіти у підвищенні її якості шляхом 
модернізації освітньої програми. Висловлені під час 
дискусії ідеї найближчим часом стануть предметом об-
говорення науково-педагогічних працівників кафедри 
всесвітньої історії та міжнародних відносин та інших 
кафедр, що забезпечують реалізацію ОП «Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 
Результати обговорення мають бути покладені в осно-
ву наступного перегляду структури ОП вже до кінця 
поточного навчального року.

Мицик Л.М., доцент кафедри всесвітньої  
історії та міжнародних відносин

12 лютого 2020 року, у Гоголівській ау-
диторії навчального корпусу № 1, відбулася 
вузівська наукова конференція, присвячена 
100-річчю з дня народження відомого укра-
їнського вченого, шевченкознавця, доцента 
кафедри української літератури Ніжинсько-
го державного педагогічного інституту іме-
ні Миколи Гоголя Георгія Яковича Неділька. 
Організатори конференції: кафедра укра-
їнської літератури, методики її навчання та 
журналістики, бібліотека імені академіка  
М. Лавровського Ніжинського державного 
університету. 

 Відкриваючи конференцію, із віталь-
ним словом до присутніх звернулася дирек-

Вшановуємо вченого
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тор Навчально-наукового інституту філології, перекладу та журналістики кандидат філологічних наук, доцент 
Н.І. Клипа. З доповіддю про життєвий і творчий шлях доцента Г.Я. Неділька виступив його студент, кандидат 
педагогічних наук, доцент О.В. Забарний .

Своїми спогадами про шевченкознавця як про колегу поділилися доктори філологічних наук, професори  
Г. В. Самойленко та О.Г. Ковальчук. Добре слово про вчителя проголосив поет і літературознавець О. Є. Гадзін-
ський. 

Працівниками читального залу № 3 бібліотеки вишу була організована виставка наукових праць вченого.
На конференції відбулася презентація нової монографії професора О.Г. Ковальчука «Поезія Т. Шевченка (колек-

тивна травма як проблема українського  буття)».

На конференції був присутній Лесь Хонда

Як попереджувати та вирішувати шкільні конфлікти?

Ц е та інші питання стали 
предметом обговорення на 

психологічному семінарі-тренінгу 
для вчителів «Шкільні конфлікти: 
як допомогти дитині?», що відбувся  
19 лютого в університеті. Цей семінар 
є результат співпраці між кафедрою 
психології та освітянами Прилуччини. 
Із вступним словом щодо підтримки 
освіти дорослих в університеті ви-
ступив ректор університету доц. О.Г. 
Самойленко. Семінар-тренінг про-
вели доцент О.П. Щотка та викладач  
Л.О. Ярослав.

Метою семінару-тренінгу було 
навчати освітян співробітничати в 
конфлікті,  познайомити з техніками 
поглиблення усвідомлення потреб 
учасників конфлікту та технологією 
медіаторства в конфлікті. На 
підготовчому етапі було спільно обра-
но тему, створено кейси конфліктних 
ситуацій, проведено опитування 
щодо конфліктної компетентності та 
очікувань освітян. В результаті було 
сплановано захід, в якому було збалан-

совано інформаційні (міні-лекція) та інтерактивні форми роботи (ділова гра). Учасниками були 32 педа-
гоги з різних сфер та рівнів освіти. Це вчителі, педагоги організатори, заступники директора, шкільні 
психологи, соціальні педагоги та методисти районного відділу освіти. Семінар вирізняла практична 
орієнтованість та атмосфера доброзичливого співробітництва. Вдячні нашим партнерам-освітянам за 
небайдужість, креативність та включеність в процес.

Методичне стажування 
студентів-практикантів 

ІV курсу

Н а факультеті іноземних мов НДУ імені 
Миколи Гоголя продовжує свою робо-

ту авторський проект вчителя-методиста ННВК  
№ 16 "Престиж" Шостак Т.Г. "Методичне стажуван-
ня студентів-практикантів ІV курсу". Цього року 
відбувся круглий стіл на тему "Лайфхаки з методи-
ки викладання англійської мови", проведений 3 лю-
того. Крім того, організовано онлайн-консультації 
для допомоги студентам під час їх практики у 
загальноосвітніх закладах Ніжина.
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Ц ього року на державному рівні відзнача-
ється 200-річчя з дня відкриття Ніжин-
ської гімназії вищих наук князя Безбо-

родька, історичним правонаступником і спадкоємцем 
якої є Ніжинський державний університет імені Ми-
коли Гоголя. З цієї нагоди бібліотека університету роз-
почала серію персональних книжкових виставок «Ви-
датні постаті в історії Ніжинської вищої школи».

У читальному залі для наукової роботи бібліотеки 
університету відкрилася книжкова виставка «Перший 
директор Ніжинської гімназії вищих наук князя Без-
бородька», присвячена вшануванню пам’яті першого 
директора Гімназії вищих наук Василя Григоровича 
Кукольника (1765–1821). На виставці представлена 
література, яка висвітлює життєвий шлях науковця, 
період роботи В.Г. Кукольника в Ніжинській гімназії 
вищих наук.

Василь Григорович Кукольник –  український 
науковий і культурно-освітній діяч, вчений-енци-
клопедист, педагог, доктор вільних мистецтв, філо-
софії і права. Народився 30 січня 1765 року у місті 
Мукачево Закарпатської області. Походив із давньо-
го українського (русинського) шляхетського роду. 
Отримав ґрунтовні знання в кращих австрійських 
вищих навчальних закладах. У 1787 році закінчив 
Львівський університет. Згодом поглиблював освіту 
у Віденському університеті. В 1803 році був запро-
шений на службу  в Росію. Викладав у Петербурзь-
кому педагогічному інституті фізику, хімію, техно-
логію, агрономію і водночас у 1805–1816 рр. читав 
римське право у Вищому училищі правознавства.  
У 1816–1820 рр. – професор кафедри римського 
права і російського права Головного педагогічного 
інституту (з 1819 – Санкт-Петербурзький універси-
тет). 21 липня 1820 р. В. Г. Кукольника  було при-
значено директором Гімназії вищих наук князя Без-
бородька в Ніжині. Офіційно гімназія була відкрита 
у вересні 1820 року. В. Г. Кукольник доклав багато 
зусиль до остаточної розробки Статуту Ніжинської 
гімназії вищих наук, самої системи освіти й вихо-
вання. Директор із загостреною відповідальністю і 
високою вимог ливістю займався справами гімназії, 
опікувався нечисленними вихованцями. Як свідчив 
письменник Нестор Кукольник, син В. Кукольни-
ка, розроблена директором «початкова програма» 
дев’ятирічного викладання наук знаходила втілен-
ня в ідеї «освіти загальної, майже енциклопедичної». 
В. Кукольник володів французькою, німецькою, 
польською, латинською та італійською мовами, гли-
бокими знаннями у багатьох галузях наук. Тож у пе-
ріод становлення гімназії В.Г. Кукольник викладав 
майже всі предмети, передбачені навчальним пла-
ном. Незважаючи на короткий період праці в Ніжи-
ні, залишив добрі згадки про себе. 

Восени 1821 року Платон Кукольник, син Василя 
Григоровича Кукольника, подарував бібліотеці Гім-
назії вищих наук князя Безбородька колекцію цінних 

ВИДАТНІ ПОСТАТІ В ІСТОРІЇ НІЖИНСЬКОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Перший директор Ніжинської гімназії вищих наук 
князя Безбородька: до 255-річчя від дня народження 

Василя Григоровича Кукольника (1765–1821)

книг. Вона складалася 
з 506 томів (251 назва) 
з різних галузей знань: 
філософії, географії та 
топографії, історії, пра-
вознавства, словеснос-
ті, богослов’я, політики, 
сільського господарства 
і технології, військового 
мистецтва. На сьогод-
ні в бібліотеці ведеть-
ся науково-пошукова 
робота з виявлення 
книг із цієї колекції. Також у книгозбірні університету 
зберігаються праці В.Г. Кукольника, зокрема «Руковод-
ство к преподаванию Римского права. Том І. Обозрение 
Истории Римского законодательства и права» (СПб., 
1821), «Начальные основания сельского домоводства» 
(СПб., 1816), книги з його автографами та дарчими на-
писами відомих вчених, які свого часу були подаровані 
В.Г. Кукольнику. Слід зазначити, що у відділі колекцій 
є також  книги з автографами синів В.Г. Кукольника –  
Нестора та Миколи. 

Людмила Косовських, завідувач сектору  
бібліотеки
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У переддень Нового року, в Ніжині, у видавництві «Міланік» вийшла у світ 
нова збірка оповідань відомого українського педагога, методиста, доктора педа-
гогічних наук, професора Юрія Івановича Бондаренка «Шахтар 1:1 Бешикташ». 
Хочу відразу застерегти поціновувачів футбольної тематики, книга не про улю-
блену гру мільйонів українських вболівальників. Назва – лише тло, на якому роз-
гортаються цілком реальні і нереальні події, про які йдеться у книзі.

Це вже друга книга педагога. Перша, «Фарца», побачила світ у 2017 році 
і мала успіх у поціновувачів фантастичної літератури. У своїй першій книзі 
Юрій Бондаренко проявив себе як неперевершений оповідач, майстер фан-
тастичного сюжету, переконливий наслідувач стилю української «химерної 
прози». У кращих традиціях Євгена Гуцала та Юрія Щербака він змалював 
життя українського провінційного містечка з його вадами та здобутками. Ви-
йшло цікаво, самобутньо і напрочуд актуально… Книга одразу завоювала чис-
ленну аудиторію прихильників, отримала багато позитивних відгуків. А тому 
на другу книгу автора очікували з нетерпінням.

І ось це відбулося. Зазначу відразу – книга не розчарувала, навпаки, до-
дала нових фарб до мистецької палітри автора. На моє глибоке переконання,  

Юрій Іванович значно додав у плані авторського сприйняття світу. Він став більш виваженим, саркастич-
нішим, непоступливим у своїх естетичних підходах та переконаннях. Виразніше окреслив свою авторську 
позицію. Ні, він її кардинально не змінив, ми таки продовжуємо жити у химерному світі, який переповне-
ний усілякими чудасіями та дивними людьми, але цьому є певне пояснення. Ми тривалий час жили у «пра-
вильному», «унормованому», «соціально справедливому» суспільстві «вільних людей», що втратили відчуття 
реальності. Автор змушує нас переоцінювати життєві цінності, шукати нові художні орієнтири у цьому світі 
хаосу і абсурду. А що головне, він спрямовує нас шукати у людині людське.

Варто сказати добре слово і про мову творів. Юрій Іванович і у другій своїй книзі вражає досконалістю 
авторської мови, Відчувається, що виробленню індивідуального авторського стилю він приділяє велику увагу.

Ми вітаємо автора з виходом нової збірки оповідань і запрошуємо усіх поціновувачів сучасної української 
літератури на презентацію книги, яка незабаром відбудеться. Слідкуйте за дошкою оголошень.

Олександр Забарний, доцент кафедри 
української літератури, методики її навчання та журналістики

НА ВАШУ КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ

НОВА ЗБІРКА ВЧЕНОГО

ПРОБА ПЕРА

Ностальгійне…
(етюд)

В ечоріє… Червоне небо закрили хмари персикового відтінку. Лист із дерев уже впав, а ще ж вчора 
вигравав різними барвами: клени палахкотіли багрянцями, берізки засівали по вітру золотом, а яли-

ни виколисували тишу в своїй величавій зелені.  Нині ж стало якось порожньо і зовсім не людно… Піймала себе 
на думці, що восени просто хочеться кудись втекти і повернутися,  коли все знову буде як влітку.

Піймала дрижака… Вискочила ж одягнувшись досить легко як для пізньої осені…, добре що мама не ви-
йшла з кімнати і не помітила…, а то б сиділа я вдома. Хоча…, мені уже сімнадцять, можу все й сама вирішува-
ти…, але я  все чомусь забуваю цим користуватися. А можливо й не хочу… Під маминою опікою якось затиш-
ніше, надійніше під охороною її серця… 

Мама… Найдорожча в світі людина. Повинна ж усе розуміти… Ну, чого це я попхалася проводжати день? Що 
нового приніс він мені? Чекання…, безкінечне очікування! Добре що філіжанку кави з собою прихопила, все ж 
розрада… Вмощуся ось зараз на лаві, прикрию віями очі та й буду слухати, як стікає час… Безшелесно, безмірно, 
невпинно… А може ще встигну впіймати хвилиночку того часу, щоб закарбувати у пам’яті…, хоча мить, секундоч-
ку, але щоб вона була моєю… Тільки моєю… Та де там. Час добре гаяти удвох…, тоді він пролітає миттєво. А для 
одинокості він безмірний, як небо, як всесвіт, як… То що я одинока?! Самотня у оцій осінній безмежності! Жах!

Кава обпекла вуста… Як боляче і неприємно.. Ще й цукру замало поклала. Але вертати до будинку не буду…
Захотілося як у дитинстві…, ось застуджуся, захворію…, і будиш знати як лишати мене на самоті, як кидати 
напризволяще! Ну, де ти ось зараз!? Чому не телефонуєш?! Чому віддаєш мене на поталу осені? Мовчиш… Ні, 
таки кава без цукру бридка! Хоча ти ж п’єш без цукру… П’єш і передаєш її гіркий присмак на мої вуста… Так 
ніжно і п’янко передаєш.

Так, годі думати про тебе! Не вартий ти, щоб на тебе гаяти час! І все-таки, … де ти? Чому не телефонуєш? 
Що завадило? Чи може…хто? Останню думку причепила до хвилинки, що відлітала… і поніс її час у небуття. 
Аніскілечки не жаль, хай гине! Лише б поряд був ти…

Дзінь-дзінь-дзінь…  – прокинувся дзвоник біля двору. «Я нікому, нікому тебе не віддам!» – прокинувся мо-
більний. Прощально кидаю погляд на небосхил…  А там зазоріла зірка. То для мене…

Віта Дерев’янко, студентка ІІ курсу, спеціальність «журналістика»
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Досягти успіху в науці – можливо! Досвід молодого науковця з НДУ

- Ліліє, вітаємо Вас із пере-
могою та бажаємо подальних на-
укових злетів та здобутків.

- Дякую, мені дуже приєм-
но отримати визнання у рідному 
виші.

- Розкажіть про себе: звід-
ки Ви родом, де навчалися?

- Я народилася у місті Ічні. 
Моя мама – вчитель початкових 
класів. Батько – водій. Була ста-
ранною ученицею в школі, але 
страшенно не любила математи-
ку, бо не розуміла її. Улюбленим 
шкільним предметом була укра-
їнська література. Дуже любила 
читати твори українських пись-
менників. 

- Якою була сфера Ваших наукових інтересів 
під час студентства?

- Я займалася проблемою формування інтересу 
до власного здоров’я у старших дошкільників. На сьо-
годні це актуальна тема. Цей вік є сприятливим для 
розвитку особистості, набуття нею рис, пов’язаних 
зі здоровим способом життя. Ця проблема є однією з 
найбільш значущих у дошкільній педагогіці та потре-
бує подальших наукових розробок. Керівником і без-
цінним наставником у роки навчання у магістратурі 
та аспірантурі була Кононко Олена Леонтіївна. Без-
межно вдячна їй за всі роки тісної плідної співпраці. 
Саме вона спрямовувала, підбадьорювала, допомогла 
реалізуватися в професійній діяльності.

- Що саме спонукало Вас продовжити наукову  
та викладацьку діяльність?

- Спонукало те, що мені подобається професія 
викладача, спілкування зі студентами, оскільки це 
завжди тримає в тонусі. Мені подобається відчувати  
«віддачу» від студентів, коли мене поважають за те, що 
навчаю корисному.     

- Яке Ваше коло наукових досліджень? 
- На даний момент конткретного напрямку до-

слідження не маю (відпочиваю від попереднього), але 
намагаюся активно вивчати сучасні педагогічні техно-
логії в роботі з дошкільниками, також цікавить пробле-

ма екологічного виховання дітей, 
оскільки на сьогодні проблема 
екології постає дуже гостро.

- Чи завжди ви працюва-
ли над проблемою одного напрям-
ку, чи Вам цікаві різні теми?

- Вище сказане гово-
рить про те, що цікавилась і ці-
кавлюся різними науковими про-
блемами. 

- Як оцінюєте сучасний 
стан української науки? 

- Думаю, що я ще над-
то молода, щоб давати оцінку та-
ким маштабним питанням. Одне 
точно скажу, що вдосконаленню 
немає меж ні в чому. Тому нама-
гаюся починати з себе.               

- Які галузі науки, на ваш погляд, мають най-
більші перспективи для розвитку в Україні?

- Про перспективи якоїсь однієї науки точно 
стверджувати не можу. Але думаю, що потрібно під-
тримувати, розвивати всі галузі наук.    

- Які Ваші подальші наукові плани?
- Конкретних планів не маю. Хочу деякий час 

відпочити від написання та захисту дисертації. Хоча 
розумію, що і захист докторської не завадив би.    

- Що б Ви порадили молодим дівчатам, які ви-
рішили зайнятися наукою?

- Працювати! Працювати! І ще раз працювати!!! 
- Що ви можете побажати сучасному студенту?
- Отримувати задоволення від студентського 

життя, навчитися розподіляти свій час: для роботи і 
відпочинку. І, звичайно, ж бажаю серйозніше стави-
тися до навчання! 

- Які маєте захоплення окрім науки?
- Окрім науки маю не стільки захоплення, як за-

няття для корисного відпочинку – вирощую фундуки, 
грецькі горіхи, яблуні та груші.

- Дякую за інтерв’ю, до зустрічі на шпальтах 
газети.

- Прошу.
Розмову вела Анна Лебедєва

Сьогодні хочемо познайомити читачів нашої газети із кандидатом педагогічних наук, 
асистентом кафедри дошкільної освіти Лілією Бобро, яка здобула перемогу в номінації 
«Молодий науковець року 2019». 

ОБЛИЧЧЯ НОМЕРУ


