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НА ЧАСІ

9 березня містяни Ніжина зібралися біля 
пам’ятника Кобзареві у парку Тараса Шевченка, щоб 
вшанувати пам’ять великого сина українського наро-
ду. Покласти квіти Кобзареві прийшов міський голо-
ва Ніжина Анатолій Лінник, члени виконавчої влади, 
освітяни, пересічні громадяни Ніжина. На мітингу, 
приуроченому Кобзареві, виступили: лауреат Націо
нальної премії України імені Тараса Шевченка, поет 
Леонід Горлач, письменник, доцент Ніжинського дер-

Слово до Кобзаря

4 березня у Ніжинському державному університе-
ті імені Миколи Гоголя відбулись урочистості з нагоди 
Міжнародного жіночого дня. Навчальнонауковий ін-
ститут мистецтв імені Олександра Ростовського свят-
ковим концертом привітав викладачів, співробітни-
ків та студентів з прийдешнім святом.

Ректор вишу Олександр Самойленко висловив 
щирі слова захоплення жінкамиспівробітницями  
вишу. Він зазначив: «Наші жінки – найкращі. Ми пи-
шаємось тим, що поруч з Вами щодня несемо промі-
нець освіти і науки, культури і мистецтва для молоді 
нашого міста та країни. Хочу від чоловічої половини 
колективу подякувати за наполегливу працю, віддати 
шану за Ваші усмішки та доброзичливість, відданість 
праці та старанність. Бажаю Вам добра і миру, успіхів 
та процвітання». За високі показники у виробничій ді-

Святковий концерт до Міжнародного жіночого дня
яльності, активну участь у громадському житті універ-
ситету та з нагоди Міжнародного жіночого дня ректор 
привітав грамотами та квітами викладачів, співробіт-
ників та квітами від студентського профкому студен-
тів вишу. До теплих слів та побажань на адресу жінок 
приєднався голова профкому працівників університе-
ту Олексій Лейберов. У своєму зверненні до прекрас-
ної половини він побажав зберегти гарний настрій та 
щирі посмішки на весь рік. Олексій Олегович також 
привітав грамотами та квітами членів профкому уні-
верситету. 

Глядацька аудиторія щиро дякувала оплесками  
студентам та викладачам ННІ мистецтв імені Олек-
сандра Ростовського за чудовий концерт, подарова-
ний з нагоди свята 8 Березня.

Анна Лебедєва

жавного університету імені Миколи Гоголя Олександр 
Забарний, поет Анатолій Шкуліпа.

У своєму виступі Олександр Забарний сказав: 
«Уже більше як сто вісімдесят років Шевченкове слово 
стоїть на сторожі України і українського народу. Поет 
писав: Возвеличу малих отих рабів німих! Я на сторо-
жі коло них поставлю слово. Він як наш національний 
Мойсей, який своїм щирим і пристрасним словом на-
гадав нам, українцям, про минулу гетьманську славу, 



’7/20202
козацьку доблесть та від-
вагу, почав виводити нас 
з московської неволі.

Вже багато років у Ні-
жині, як і по всій Україні, 
досліджується Шевченко-
ве слово! Що ж сьогодні 
відкриває воно нам? У пе-
реддень шевченківських 
днів у Гоголівському виші 
відбулася презентація 
монографії ніжинського 
вченого, професора Олек-
сандра Ковальчука «Поезія 
Т. Шевченка (колективна 
травма як проблема українського буття)», у якій до-
слідник переконливо довів, що більше як за триста ро-
ків московського поневолення народ України отримав 
незгойну моральну травму приниження, поневолення, 
згуби. Спираючись на Шевченкову геніальну поему 
«Сон», вчений яскраво проілюстрував сутність мос-
ковського самодержавства з його звірячою основою. 
А для звірів ключовим є поняття території, бо чим 

більший простір, чим біль-
ша територія, яку вони 
контролюють, тим забез-
печенішим, тим ситнішим 
є їхнє життя! 

Саме тому нинішньо-
му кремлівському керів-
ництву потрібні Донбас і 
Крим, а аж ніяк не про-
блеми «братського єднан-
ня». Путін у своїй вовчій 
подобі уже добалакався 
до того, що «українці – це 
руські люди, які жили по 
окраїнах російських кня-

зівств». То якого ще абсурду слід чекати від Кремля?!
Шевченкове слово підтримувало нас, додавало 

нам сил і в морозяні ночі Помаранчевої революції, і 
в буревії революції Гідності. Шевченко покликав нас 
схаменутися, не омерзитися, кланяючись чужим Бо-
гам. І сьогодні він з нами, на передньому краї бороть-
би за нашу свободу і державність. Слава Україні!» 

Наш. влас. кор.  

25 лютого 2020 року у Блакитній залі Гоголів-
ського корпусу відбулася презентація канадсько
українського видавничого проекту «Запізніле ворот-
тя», яку провів відомий в Україні та за кордоном 
вчений, публіцист, краєзнавець, громадський діяч 
Микола Тимошик. Наш земляк, уродженець Ніжин-
щини, Микола Степанович Тимошик – добре відомий 
у науковому світі вчений. Він – доктор філологічних 
наук, професор, автор 22 наукових монографій та 
навчальних посібників, член Національних спілок 

«Запізніле вороття» у Ніжині
ПРЕЗЕНТАЦІЇ, ВИСТАВКИ

37 лютого у Ніжинському державному універси-
теті працювала комісія Державної служби якості осві-
ти України з питання дотримання вимог законодав-
ства у сфері вищої освіти. Перевірка була плановою, 
але це все одно стимулювало ніжинців до жвавого об-
говорення. Містом пронеслися чутки: «закривають», 
«реорганізують», «приєднують». Пересічним ніжинцям 
доля університету не була байдужою, а тому чутки 
швидко обростали подробицями…

Що ж було насправді? Про це членів Вченої ради 
вишу інформував ректор університету доцент Само-
йленко О.Г. на черговому засіданні, яке відбулося  
20 лютого. Олександр Григорович у своєму виступі по-
дякував членам комісії за толерантне і доброзичливе 
проведення перевірки, за плідну роботу і методичну 
допомогу, надану в її ході. Чи були виявлені недолі-
ки в роботі вишу? Безперечно, адже не помиляється 
лише той, хто не працює! Ректор ознайомив присутніх 
із зауваженнями та пропозиціями, які внесли члени 

ВІСТІ З ВЧЕНОЇ РАДИ
Обговорили підсумки

комісії. Значна частина їх носить суто виробничий, 
технічний характер. У ході обговорення було розробле-
но План заходів щодо усунення порушень, виявлених 
у ході перевірки комісією ДСЯО України. Покроково 
визначено план дій по усуненню виявлених недоліків, 
а вони, ще раз наголошую, суто виробничі. Отож, хочу 
заспокоїти «симпатиків» долі університету: «Ніжин-
ському державному університету ніщо не загрожує, 
ані об’єднання, ані реорганізація… Спіть спокійно». 

В обговоренні інформації ректора взяли участь і 
виступили професори Фелікс Барановський та Олек-
сандр Бойко, доценти Наталія Голуб, Світлана Тезі-
кова, Олександр Желіба. З обговорюваного питання 
Рада прийняла відповідне рішення, з яким можна 
ознайомитися на сайті університету.

Цього ж дня відбулося засідання Оргкомітету по 
відзначенню 200річчя з дня відкриття Ніжинської 
вищої школи. Визначено терміни проведення святко-
вих заходів: з 23 до 26 вересня нинішнього року.

 Лесь Хонда

журналістів та письменників України, знаний вида-
вець. У Ніжинському державному університеті імені 
Миколи Гоголя він презентував свій 21томний ви-
давничий проект «Запізніле вороття». У його основі 
– досі не друковані в Україні, заборонені свого часу 
радянським режимом, твори видатного діяча укра-
їнської науки та культури, богослова, професора 
Івана Огієнка (митрополита Іларіона). Книги вий
шли друком у двох видавничих серіях – «Рукописна 
спадщина» та «Зарубіжні першодруки».
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У своєму вступному слові модератор зустрічі, член 
Національної спілки письменників України та Націо-
нальної спілки журналістів України, доцент Олександр 
Забарний, представляючи гостя, відзначив, що Мико-
ла Тимошик для відродження української духовності 
зробив значно більше, аніж деякі державні інституції. 
«Тимошик творить справді громадянський подвиг!» 
– так  він оцінив роботу колеги  і запросив до слова  
науковця.

Більше години тривала лекціяпрезентація Мико-
ли Степановича. ЇЇ уважно слухали не лише студенти, 
а й колегинауковці, журналісти місцевих ЗМІ, істори-
кикраєзнавці, пересічні громадяни Ніжина. Це була 
справді європейська лекція: у ній було просторо дум-
ці і вільно почуттям, з чітко сформованою громадян-
ською позицією. Лектор говорив емоційно, відверто, 
переконливо, аргументуючи свої слова мультимедій-
ною презентацією.

По завершенню виступу слово взяла сільський го-
лова Данина Галина Пономаренко, яка привітала сво-
го іменитого земляка квітами і зазначила: «Ми вже за-
світили світло в оселях і на вулицях рідного села, але ж 
як важливо засвітити світло надії на достойне життя 
у серцях людей. Саме твоя подвижницька праця, Ми-
коло, сприяє цьому!»

Добре слово про науковця виголосила дирек-
торка Центру зв’язків з українською діаспорою НДУ 
імені Миколи Гоголя, знана журналістка Надія Они-
щенко. На презентації був присутній голова Благо-
дійного фонду «Ніжен», просвітянин Микола Шкурко. 
По завершенню презентації присутні ознайомилися з 
книжковою виставкою, яку підготувало відроджене 
видавництво «Наша наука і культура».

Захід був організований Всеукраїнським товари-
ством «Просвіта», фундацією митрополита Іларіона (Огі-
єнка) та ректоратом Ніжинського державного універси-
тету імені Миколи Гоголя Олександром Самойленком.

Лесь Хонда

Г оголівський виш чи не щодня приймає ціка-
вих гостей: від міжнародних послів європей-

ських держав до відомих українських журналістів. Тут 
для всіх гостинно відкривають двері, і кожен може прой
ти старим гоголівським коридором, пройнятися енерге-
тикою величі та відчути під собою рипіння підлоги, що 
на неї ступала нога великого Миколи Васильовича.

От і наприкінці лютого  викладачі та студенти по-
бачили два нових обличчя. До НДУ завітали докторка 
філологічних наук, професорка, керівниця Наукового 
центру дослідження проблематики українського шіст-
десятництва в Інституті літератури імені Т. Г. Шевчен-
ка НАН України Людмила Тарнашинська та директор 
видавництва «Смолоскип», літературознавець, доцент 
НУ «КиєвоМогилянська академія» Ростислав Семків.

Людмила Броніславівна в музеїлабораторії «Homo 
sovieticus» презентувала свою монографію «Україн-
ське шістдесятництво: профілі на тлі покоління». Це 
вже друге доповнене видання після виходу першого в 
«Смолоскипі» 2010 року. На правду, цей захід видався 
дуже цікавим і  патріотичним. Адже через пізнавальну 
та творчу бесіду мовилося про борців за національну 
єдність. Саме такими й були українські шістдесятни-
ки. З ними асоціюється опозиція до радянського тота-
літарного режиму. Чи не всі учасники літературного 
дійства згадували, що Бог справді поміг цим талано-
витим людям, коли прибрав ката Сталіна.

Наші викладачі кафедри української літерату-
ри, методики її навчання та журналістики доцентка 
Оксана Капленко, професорка Алла Бондаренко та за-
відувач, професор Юрій Бондаренко зацікавили про-
фесійними дискусійними виступами на тему шістде-
сятництва в українській літературі. Ніжинські нау ковці 
підкреслили позитивний вплив літературного руху на 
пробудження національної ідеї української держави. 
Модераторка й організаторка презентації, директорка 
Центру гуманітарної співпраці з українською діаспо-
рою Надія Онищенко  нагадала, що письменники й 
літературознавці Євген Гуцало та Іван Кошелівець  ви-
йшли зі стін Ніжинського вишу.

Почесні гості, вислухавши колег з Ніжина, також 
тримали слово. Людмила Тарнашинська зазначила, 
що спонукою для створення монографії стало безпо-
середнє спілкування з видатними представниками 
тієї соціальнолітературної епохи. Іван Кошелівець, 
Іван Драч, Володимир Дрозд, Євген Сверстюк, Вале-
рій Шевчук розбудили не тільки її літературну думку. 
Дуже влучно і правдиво сказала авторка: «Якби не 
було шістдесятників, то не було б і Майданів…»

Ростислав Семків, як видавець даної монографії 
та професійний літературознавець, підсумував ска-
зане, розповів про «Смолоскип» та про співпрацю з 
шановною науковицею.  Також зазначив, що в моно-
графії описана  певна частина будителів українського 

Профілі українського духу
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З а підтримки Міністерства закордонних справ 
України, Державної архівної служби України, 

Центрального державного архіву вищих органів влади 
та управління України, Польського інституту у Києві, 
Генеральної дирекції державних архівів Польщі,  На-
укового товариства історії дипломатії та міжнародних 
відносин  та Центрального державного архіву вищих 
органів влади та управління України 27 лютого у Ні-
жинському державному університеті імені Миколи Го-
голя пройшла презентація виставки «Українськополь-
ські відносини в 19171921рр.: інституційна історія, 
етап становлення».

До при-
сутніх, серед 
яких були се-
кретар Ніжин-
ської міської 
ради Валерій 
Салогуб, голова 
районної ради 
Олег Бузун, чле-
ни спілки по-
ляків «Астер», 
викладачі та 
студенти істо-
рикоюридич-
ного факуль-
тету звернувся 
ректор Ніжин-
ського вишу 
Олександр Са-
мойленко, який 
зазначив: «Сьо-
годні ми маємо 
дуже цікавий 
захід, присвя-

чений становленню дипломатичних стосунків між 
двома дружніми державами – Україною та Польщею. 
Зараз  ми маємо плідну співпрацю з Польською Рес-
публікою на різних рівнях: освітніх, наукових та ін-
ших. Я вдячний посольству Польщі, яке підтримує 
тісні зв’язки з університетом». 

Презентація виставки архівних документів 

«Українсько-польські відносини в 1917-1921 рр.: 

інституційна історія, етап встановлення» у Ніжинському виші

Ірина Борисівна Матяш, Голова Наукового то-
вариства історії дипломатії та міжнародних відно-
син, український науковець у галузі архівознавства, 
біографістики, джерелознавства, історії дипломатії, 
привітала усіх присутніх та презентувала виставку, 
присвячену століттю становлення дипломатичних 
відносин між Україною та Польщею. Ірина Борисів-
на зазначила, що перші дипломатичні контакти між 
Україною і Польщею розпочалися в 1918 році, а над-
звичайну дипломатичну місію УНР в Польщі було 
створено в 1919 році. Виставка складається з шести 
стендів,  які висвітлюють українськопольські відно-
сини у міжвоєнний та повоєнний період, політичну 
діяльність Симона Петлюри і Юзефа Пілсудського, 
а також документи українських архівів про україн-
ськопольські дипломатичні відносини. Ірина Бори-
сівна також представила усім присутнім презента-
цію, яка висвітлює мету та завдання товариства, а 
також основні принципи його діяльності.    

Секретар Ніжинської міської Валерій Салогуб від-
значив, що сьогоднішня виставка стане корисним ін-
струментом для отримання нового розуміння того, як у 
подальшому розвивати  дипломатичні стосунки з євро-
пейськими країнами. Він також подякував спілці «Ас-
тер» за дружні відносини з Ніжинською міською радою.

духу та культури, адже цей літературний рух був знач
но масовішим. Його думку підтримав доцент і пись-
менник Олександр Забарний, назвавши помітні регіо-
нальні імена, котрі чекають свого дослідника.

Всі зійшлися на тому, що покоління, народжне в 20
30х роках минулого століття, зробило помітний внесок  
у незалежність нашої держави. Думати українською, 
писати українською, а головне вірити у світле майбутнє 
українське було для них сенсом життя,  який вони реалі-
зовували в літературі і потерпали за це від тоталітарної 
влади. Отож, ті, хто ще не дуже вірить у вічну силу укра-
їнського слова, мають частіше відвідувати патріотичні 
літературні заходи. То, можливо й повірять...

Станісла Кармазін, студент ННІ філології, 
перекладу та журналістики



’7/2020 5

27 лютого у культурноосвітньому центрі «Юність» 
пройшов ХVІІІ чемпіонат факультету психології та со-
ціальної роботи з інтелектуальних видів спорту. За 
звання найінтелектуальнішої змагалися 12 команд 
факультету, в тому числі дві команди викладачів, які 
йшли поза конкурсом. Приємно було те, що до гри до-
лучилась команда історикоюридичного факультету. 

 Як зазначив організатор змагань Олег Лісовець: 
«Змагання вже 18й рік поспіль збирають кращих сту-
дентів, магістрантів, аспірантів, викладачів та спів-
робітників факультету, щоб виявити, хто з них най-
спритніший у цій інтелектуальній грі». 

Відкрив змагання декан факультету Олексій Тим-
ошенко, який привітав усіх з початком турніру та по-

ФАКУЛЬТЕТИ ІНФОРМУЮТЬ

бажав вдалої цікавої гри. 
Проходила гра у три тури. Учасники гри проде-

монстрували широкий світогляд, загальну ерудицію, 
адже для того, щоб дати правильні відповіді на запи-
тання, треба цікавитися як літературою, так і подіями 
різних історичних епох, інформаційними технологія-
ми, мистецтвом. 

За результатами гри І місце посіла команда магі-
странтів «Умогвейфоціцяо», у заліку якої 19 балів. 
ІІ місце у команди «Бобри науки» (СР31), а замикає 
трійку лідерів «Альянс» (П31) з 13 балами.

Вітаємо переможців та усіх учасників інтелекту-
альних змагань з цікавою захоплюючою грою!

Анна Лебедєва

ХVІІІ чемпіонат факультету психології та соціальної роботи 

з інтелектуальних видів спорту

5 березня в спортивній залі нового корпусу до 200річчя Ні-
жинського державного університету імені Миколи Гоголя відбув-
ся II турнір із волейболу (на кубок декана) серед збірних команд 
факультету психології та соціальної роботи. Зустріч відбулася за 
підтримки співорганізатора турніру, випускника факультету, ди-
ректора міського центру фізичного здоров’я “Спорт для всіх” Ні-
жинської міської  ради – Cергія Півня. У грі брали участь три волей-
больні команди факультету психології та соціальної роботи, збірні 
13 курсів. У складі збірних команд були представлені студентки 
всіх спеціальностей факультету. Після напруженої гри, в якій дівча-
та продемонстрували жагу до перемоги та командний дух, відбуло-
ся нагородження грамотами. За підсумками зустрічі перемогу та 
кубок декана отримала збірна 2го курсу. Друге місце посіла збірна 
команда 1го  курсу, “бронзу’  отримали гравці збірної 3го курсу. 

Кубок декана з волейболу

Олег Бузун, голова Ніжинської районної ради, ви-
словив своє захоплення представленою виставкою, 
яка  дуже важлива для відтворення правдивої історії 
України. Саме твердість історичної правди дає мож-
ливість сьогодні вільно співпрацювати з іншими краї-
нами на різних рівнях. 

Виставка була представлена у Швейцарії, Польщі, 
Німеччині, а також в інших містах України, а тепер ді-
ятиме у Ніжинському виші протягом двох тижнів. Тож 
запрошуємо усіх охочих ознайомитися з нею.

Анна Лебедєва
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Оновлення та переформатування української 
музейної сфери сьогодні пов’язане з актив-

ним залученням зарубіжного досвіду та розумінням 
важливості музейних установ у культурному про-
сторі нашого суспільства. Сучасний музей – це ін-
терактивний осередок освіти, навчання та науки з 
новими формами та методами роботи, новими до-
слідженнями та соціокультурними акціями. Поряд 

«Натхненна Європою»: 
про результати вивчення досвіду 
музейної та туристичної справи 

у Чехії та Польщі

С півпраця між двома 
університетами, що 

розпочалася ще у 2016 році та 
набула юридичного оформлен-
ня у якості офіційної угоди про 
співпрацю у 2018 р., продовжує 
активно розвиватися у науково-
му та освітньому напрямках.

26–27 лютого 2020 р. 
у стінах Педагогічного уні-
верситету імені Комісії на-
ціональної освіти в Кракові 
відбулася І Міжнародна на-
укова конференція «Польща 
та Україна в умовах ради-
кальних соціальних змін. Діа-
гнози та знаки запитання». 
Ніжинський державний уні-
верситет імені Миколи Гоголя 
виступив співорганізатором 
цього потужного наукового 
форуму, до якого долучили-
ся історики та політологи з 
Польщі, України та Франції. 
У роботі конференції взяли 
участь також перший про-
ректор НДУ імені Миколи Го-
голя, доктор політичних наук, 
професор Олександр Бойко; 
заступник декана історико
юридичного факультету, кан-
дидат історичних наук, до-
цент кафедри історії України 
Сергій Кириленко та канди-
дат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої іс-
торії Юлія Кузьменко.

Олександр Бойко виступив перед поважною аудито-
рією на пленарному засіданні з доповіддю на тему «Сус-
пільнополітичний розвиток України у 20142019 рр.: 
основні тенденції, проблеми та загрози безпеці держави». 

Академічна співпраця між НДУ імені Миколи Гоголя та 
Педагогічним університетом у Кракові продовжує розвиватися

Сергій Кириленко представив 
результати свого дослідження 
гендерноментальних аспек-
тів трудової міграції україн-
ців у межах роботи панельної 
дискусії «Еміграція зі Сходу: 
можливості та виклики». Юлія 
Кузьменко виступила на кон-
ференції з доповіддю «Укра-
їнська громадськість versus 
номенклатура: боротьба за 
демократію в умовах суспіль-
нополітичних трансформацій 
України кінця 80х – почат-
ку 90х рр. ХХ ст.», а також їй 
було доручено вести панельну 
дискусію «Польськоукраїнська 
історія: джерело конфлікту чи 
поле порозуміння?».

Учасники конференції від 
НДУ імені Миколи Гоголя ви-
словлюють слова щирої вдяч-
ності організаторам за запро-
шення та гостинний прийом 
та вже розпочали підготовку 
до проведення ще двох спіль-
них заходів – V Міжнародної 
наукової конференції для сту-
дентів та молодих науковців 
«Європейська інтеграція: іс-
торичний досвід та політичні 
перспективи», яка відбудеться 
у стінах НДУ імені Миколи Го-
голя 14 – 15 травня 2020 р., та 

ІV Міжнародної літньої школи «Децентралізація в Польщі 
та Україні очима молоді: екологічні виклики для малих 
батьківщин»,  яка цьогоріч пройде 29 липня – 5 серпня 
2020 р. в Кракові та Олькуші (Республіка Польща).

Юлія Кузьменко, доцент кафедри  
всесвітньої історії
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із хрестоматійним визначенням музею як «науко-
водослідного та культурноосвітнього закладу, що 
збирає, комплектує, вивчає та зберігає пам’ятки іс-
торії матеріальної і духовної культури», нам близьке 
розуміння музею як «багатофункціонального інсти-
туту соціальної пам’яті», однією з функцій якого є 
соціокультурна, яка в реаліях сучасного суспільства 
з транскультурними зв’язками та новітніми техно-
логіями набуває пріоритетного значення.

Однією з передумов втілення зарубіжного до-
свіду в роботу музейного комплексу НДУ ім. Миколи 
Гоголя, що є на сьогодні популярною туристичною 
локацією міста, є безпосереднє ознайомлення з ним.

23–28 лютого цього року директор музейного 
комплексу університету Анна Парубець мала можли-

вість особисто познайомитися з роботою туристич-
ноінформаційних центрів Чехії (Прага, Оломоуц, 
Брно) та Польщі (Краків), традиційних та інновацій-
них музеїв, галерей, туристичними маршрутами ве-
ликих та провінційних міст, рекламною продукцією 
туристичної сфери.

Такий досвід дає можливість порівняльного 
аналізу деяких аспектів вітчизняної та зарубіжної 
музейнотуристичної сфери, залучення кращих над-
бань в роботу музейного комплексу університету, 
розуміння важливості активної популяризації наці-
ональної культурної спадщини.

Анна Парубець, директор  
Музейного комплексу

Денис Коськін

До тебе
Вплітались дні, мов камені в намисто
В намисто всіх непрожитих років
І спало у бузках соборне місто
А ти стояла — крихітна та чиста
Над хвилями блакитної ріки.

Йшли потяги до Мінська й Петербургу
І тишу розпинали літаки
Ні в дощ, ні в жар, ні в повінь, ні в зав'югу;
Ніколи не шукатиму я другу
Бо ж не існує других ось таких.

* * *
Коли вона пішла, в той літній день, 
Я з кимось посварився біля дому, 
Й був дуже злий, ненавидів люд
Образою замінюючи втому; 
Смалив якісь дешеві цигарки, 
А потім знов вихаркував легені 
Та простував уздовж Дніпраріки 
По вулиці від яворів зелених. 
Коли вона пішла, я бачив сни,
Де нібито у нас є син та доня, 
Де справлено весілля восени, 
І зараз я із нею на балконі 
П’ю каву та курю міцний тютюн, 
Вдивляючись у шибку незакриту,
І дякую прекрасному життю 
За те, що встиг тоді її спинити.

Софія Ніжинець

Рідному місту
О, Ніжине, вечірній – ти прекрасний!
Ти зігріваєш нас своїм теплом.
Допоки ліхтарі твої не згаснуть
Милуємося тишею разом.
О, Ніжине, чарівний, таємничій,
Мій друже вірний і моя розрада,
Світанків краєвиди мальовничі
Даруєш щедро виром сонцепаду.
Ти моя Муза і моє натхнення!
Ріднішого за тебе я не маю.
Зорієш ти в щасливе сьогодення,
А я тебе усе міцніш кохаю.

Потаємне

Давай залишимось з тобою наодинці,
Давай залишим осінь за вікном… 
Ми в Всесвіті одні такі сміливці,
Що не поєднують кохання із вином.

Навіщо нам для щастя п’янка радість
Котрої чари швидко відійдуть?
Кохання нашого ми збережемо святість
Незгоди нам його не розірвуть.

21 березня – Міжнародний день поезії
Вітаємо усіх поціновувачів слова поетичного зі святом і пропонуємо 

нові вірші членів літературної студії університету.
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ОБЛИЧЧЯ НОМЕРУ

- Добрий день, Костю. Я вітаю тебе з новою 
посадою: ти став головою студентської ради 
університету. Почнімо з початку: звідки ти ро-
дом, розкажи про своє дитинство.

 Сам родом із мальовничого села Смот
рики Пирятинського району Полтавської об-
ласті. У шкільні роки я захоплювався напи-
санням статей до районної та обласної газет. 
Також мені подобалося брати участь у різних 
концертах та конкурсах. У школі був головою 
учнівської профспілки, брав участь у шкільних 
та районних конкурсах, займав призові місця.

- Чому ти вирішив вступити до НДУ на 
природничо-географічний факультет?

 Після закінчення 11 класу переді мною 
постав вибір: опановувати фах вчителя історії 
в ПереяславіХмельницькому або географа в Ні-
жині. Я обрав Ніжин, і ще жодного разу не пошкодував, адже 
студенти нашого факультету мають можливість проходити 
практики в різних куточках України. Факультет природничо
географічних і точних наук – це можливість отримати безліч 
приємних та незабутніх вражень від подорожей чарівними 
місцями нашої країни!  

- Як розпочався твій шлях активіста?
 Ще будучи школярем, коли я їздив відпочивати в сана-

торій, то не зациклювався лише на оздоровленні. Мені було 
цікаво зробити дозвілля та відпочинок інших дітей ще ціка-
вішим та змістовнішим. Спочатку я був Міністром чистоти 
та порядку, потім заступником Президента, а коли приїхав 
через рік – то вже отримав посаду Президента. От з того часу 
я й зрозумів, що набагато цікавіше робити щось для інших.

- Чому ти вирішив балотуватися на голову студент-
ської ради?

 На мою думку, студентська рада повинна робити все 
можливе для того, щоб студенти прагнули не тільки до зміс-
товного проведення вільного часу, а й до всебічного розви-
тку. І тому я вирішив не просто говорити, а спробувати по-
казати, яким може бути змістовне дозвілля в університеті та 
подав свою кандидатуру на вибори голови студентської ради 
університету.

- Як гадаєш, які саме положення із твоєї передвиборчої 
програми мотивували студентів обрати тебе своїм ліде-
ром?

 Більшість студентів знає мене як людину, до котрої 
можна завжди звернутися по допомогу. Якщо не матиму змо-
ги вирішити проблему сам, то обов’язково звернуся до інших. 
На другому поверсі нового корпусу, мабуть, не залишилося 
жодного кабінету, де б я не побував: тут працюють відкриті 
та привітні люди, які прийдуть на допомогу. Мені не байду-
же, в яких умовах студенти мешкають, чим харчуються та як 
проходить їхнє дозвілля. Я знаю, що моя позиція не всім по-
добається, але я намагаюся робити все можливе, щоб навчан-
ня студентів було максимально комфортним. Мабуть, через 
це студенти і обрали мене.

- Ти уже займаєш посаду голови профкому факультету 
природничо-географічних та точних наук. Як тобі вдається 
поєднувати ці дві посади, адже і те, і інше потребує багато 
часу та чималих зусиль? 

 На другому курсі мене обрали головою профспілкового 
комітету факультету. У 2017 році профспілка нашого універ-
ситету зазнала досить істотних змін. Після того, як головою 
обрали нашого колишнього студента Сергія Іванюка, проф-
спілка начебто знову ожила. Зараз студенти з будьякою про-
блемою можуть звернутися до профкому, і їм там обов’язково 

допоможуть у вирішенні тих чи інших питань, 
що стосуються студентського життя. Також 
я протягом двох років перебуваю на поса-
ді голови студентської ради факультету при-
родничогеографічних і точних наук. Останні 
роки студентське самоврядування на нашому 
факультеті активно розвивається та удоско-
налюється. Кожного року для всіх охочих ор-
ганізовуються різні розважальні, наукові та 
пізнавальні заходи. Яскравим прикладом став 
«Вечір поезії», «Вечір туризму», розважальна 
гра «Хто зверху». Ще одним цікавим заходом 
став квест для першокурсників «Знайомство з 
Ніжином», де студенти, які вступили до нашо-
го університету з інших міст, мали змогу дізна-
тися більше про Ніжин та його пам’ятки. 

- На твою думку, яка головна проблема в студраді є зараз?
 Головною проблемою студентської ради сьогодні є 

пасивність студентів. Адже зараз багато студентів поєдну-
ють навчання та роботу. І в них практично відсутнє бажан-
ня брати участь у різних заходах. Бо коли щось робиш – то 
обов’язково повинна бути віддача. Якщо її немає – то і ба-
жання вигадувати щось нове та цікаве зникає.

- Колектив студентської ради сьогодні – який він?
 Студентська рада університету практично повністю 

оновилася. Секретарем обрали студентку факультету психо-
логії та соціальної роботи Руслану Шмагіну, а заступником 
голови – студента факультету природничогеографічних і 
точних наук Павла Голінка. А оновлена університетська сту-
дентська рада – це наполегливі, ініціативні та креативні сту-
денти, які зможуть довести всім, що НДУ імені Миколи Гого-
ля – це найкращий навчальний заклад в Україні.

- Які головні завдання постають перед студентським 
самоврядуванням?

 На мою думку, студентська рада спільно з адміністра-
цією ВНЗ повинна розробити чіткий механізм працевлашту-
вання для студентів, які б хотіли працювати по спеціальнос-
ті. Також першочерговим завданням зараз є організація та 
проведення анкетування для студентів з приводу харчуван-
ня та проживання.

- Ну а взагалі - як тобі в ролі голови студентської ради? 
Що найбільше хвилює і надихає?

 Трохи хвилююче, адже тепер на мені більша 
відповідальність. Я вірю, що через короткий проміжок часу 
наш ВНЗ наповниться великою кількістю нових студентів, 
які будуть прославляти Ніжинський державний університет 
імені Миколи Гоголя не тільки в Україні, а за її межами!

- Як ти думаєш, що треба зробити для підняття прести-
жу університету в освітньому середовищі?

 Для мене до цього часу залишається відкритим питання: 
«Чому студенти обирають навчання в Києві за батьківські кош-
ти, і відмовляються від державних місць в таких університетах, 
як наш?». Абітурієнти мають зрозуміти, що зараз потрібно 
орієнтуватися не на розміщення ВНЗ, а на знання та уміння, 
які можна одержати. Викладачі нашого університету гаранту-
ють студентам високий рівень навичок, які можна буде вико-
ристати для подальшого працевлаштування.

- І на завершення, що можете побажати нашим сту-
дентам?

 Бажаю нашим студентам завжди рухатися до поставленої 
мети, оминати будьякі перешкоди та пам’ятати, що НДУ імені 
М. Гоголя – це місце де Вас завжди люблять та чекають!

Розмову вела Анна Лебедєва

Нова сторінка в історії студради НДУ


