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РОЗПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

15 жовтня, четвер 

 

 

13.00 – 13.30 – реєстрація учасників конференції (вестибюль 

Гоголівського корпусу) 

13.30 – 14.30 – пленарне засідання (читальний зал, ауд. 212) 

14.30 – 15.00 – відвідування музеїв НДУ імені Миколи Гоголя 

15.00 – 17.00 – секційні засідання 

 

 

 

16 жовтня, п’ятниця 

 

 

09.00 – 09.30    – сніданок у їдальні 

09.00 – 12.30   – секційні засідання 

12.30 – 13.00    – перерва на фуршет 

13.00 – 14.00       – ознайомча екскурсія з культурно-історичними 

місцями та музеями Ніжина 

14.00 –     –  заключне засідання 

 

 

 

 

Регламент доповідей  

 

- на пленарному засіданні – 15 хв. 

-  на секційному  - до 10 хв.  
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

15 жовтня, четвер, 13.30 голуба зала Гоголівського корпусу  

ауд. 212 

 

Самойленко Олександр Григорович, кандидат історичних наук, 

доцент, заслужений працівник освіти України, ректор Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

 Ніжинська вища школа і її місце в освітянському і науковому 

контексті Ніжина 

Тезікова Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, декан факультету іноземних мов Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

 Інтернаціоналізація в освіті: розвиток Ніжинської вищої школи через 

програми міжнародного партнерства 

Блохин Даріана, доктор філософії, професор, академік АН ВШ України, 

член-кор. ВУАН у Нью-Йорку, президент Німецько-українського об’єд-

нання (Німеччина, Мюнхен) 

 Ніжинська вища школа і Німеччина 

Потапенко Максим Васильович, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри історії України Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Ніжинська вища школа у системі українсько-польських освітньо-

наукових відносин: історія і сучасність 

Коваль Володимир Іванович, доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри російського, загального і слов’янського мовознав-

ства Гомельського державного університету ім. Ф. Скорини (Білорусь) 

Випускники Ніжинської вищої школи – білоруси і їх внесок у 

розвиток білоруської науки і культури 

Бойко Надія Іванівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри української мови і її методики викладання Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

 Українознавство у Ніжинській вищій школі 

 

Презентація книг: 
 

Самойленко Г.В., Самойленко О.Г. «Ніжинська вища школа в 

життєвих та творчих долях її випускників: у 2-х томах. 

Т. 1 (1820-1920), Т. 2 (1920-2020)». Ніжин. 2020;  

Самойленко Г.В.  «Гоголь і Україна. Енциклопедія». Ніжин. 2020;  

Кривобок О.П.     «Щоденники» проф. М.  Бережкова». Ніжин. 2020.  
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С Е К Ц І Я 1 

 

Ніжинська вища школа і її місце у міжнародному 

 освітньо-науковому та культурному просторі 
(ауд. 212 Гоголівського корпусу) 

 

Керівник секції: Лепявко Сергій Анатолійович, доктор історичних наук, 

професор 

Секретар: Кузьменко Юлія Володимирівна, кандидат історичних наук, 

доцент 

 

1. Моціяка Петро Петрович, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Історико-філологічний інститут кн. Безбородька в системі 

освіти 2-ї пол. ХІХ – поч. ХХ ст. 

2. Мицик Лариса Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Ніжинська вища школа на початку ХХІ ст.: тенденції та 

проблеми входження до європейського освітнього простору. 

3. Дудка Раїса Анатоліївна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Духовна освіта на Лівобережжі та в Ніжинській вищій школі в 

другій половині ХІХ-початку ХХ ст. 

4. Лебединська Тетяна Миколаївна,  кандидат філософських наук, 

доцент Бібліотеки БАН (Санкт-Петербург) 

Выпускники Нежинской гимназии князя Безбородько о 

Востоке. 
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5. Лепявко Сергій Анатолійович, доктор історичних наук, 

професор, заслужений діяч науки і техніки України кафедри історії 

України Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Живе Білорусь: Францишек Богушевич і білоруське 

відродження 

6. Самойленко Григорій Васильович, доктор філологічних наук, 

професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач 

кафедри словʼянської філології, компаративістики та перекладу  

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Випускники різних національностей Ніжинської вищої школи і 

їх роль у розвитку освіти, науки та культури своїх народів 

ХІХ-ХХ ст. 

7. Мартиненко Володимир Васильович,  кандидат історичних наук, 

декан історико-юридичного факультету Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Юхим Карський як активний учасник білоруського націо-

нального руху початку ХХ ст. 

8. Кузьменко Юлія Володимирівна, кандидат історичних наук, 

доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Співпраця Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя та Педагогічного університету імені Комісії 

національної освіти у Кракові у сфері неформальної освіти як 

інструмент налагодження українсько-польського молодіжного 

діалогу та порозуміння. 

9. Ахметова Багдат Карбаевна, учитель русского языка и лите-

ратуры, Специальная школа-интернат №1 г. Нур-Султан, Казах-

стан;  Нуробаева Гульнар Саттаровна, учитель русского языка и 

литературы, Специальная школа-интернат №1 г. Нур-Султан, 

Казахстан  

Випускники казахської групи Ніжинського педагогічного 

інституту ім. М.В. Гоголя і їх досвід роботи в національній 

школі 
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10. Аскеров Аждар Аскер огли, доктор філософії з філології, 

доцент, декан факультету іноземних мов Гянджинського 

державного університету (Азербайджан). 

Літературна спадщина М.В. Гоголя в азербайджанському 

літературознавстві 

11. Гудушаурі Нателла, доктор філологічних наук, професор 

Телавського державного університету імені Я. Гогебашвілі 

М.В. Гоголь і грузинський театр 

12. Метлицька Валентина Михайлівна, член Археологічної комісії 

Департаменту з архівів та діловодства Міністерства юстиції 

Республіки Білорусь (м. Гомель, Білорусь) 

Білоруські інтелектуали і Ніжинська вища школа 
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СЕКЦІЯ № 2 

 

Ніжинські наукові школи та напрямки і випускники і 

їх місце та роль у науковому просторі: досягнення 

та перспективи 
(ауд. 215 Гоголівського корпусу) 

 

Керівник секції:  Бондаренко Юрій Іванович, доктор філологічних наук, 

професор  

Секретар: Пугач Валентина Миколаївна, кандидат філологічних наук, 

доцент  

 

1. Бондаренко Юрій Іванович, доктор філологічних наук, професор 

кафедри української літератури, методики її навчання та журна-

лістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Роль випускника Ніжинської вищої школи Володимира Дани-

лова у зміні психологічної парадигми літературного навчання. 

2. Голуб Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

 Внесок О. В. Забарного в розвиток Ніжинської методичної 

школи 

3. Пугач Валентина Миколаївна, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української мови та методики її навчання 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Українська ідентичність у наукових студіях Ф. Вовка (етнолін-

гвістичний аспект) 

4. Остапенко Людмила Михайлівна, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри словʼянської філології, компаративістики та 

перекладу Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 

Внесок викладачів Ніжинської вищої школи у вітчизняну 

методику навчання літератури  
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5. Капленко Оксана Миколаївна, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української літератури та методики її вивчення і 

журналістики Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 

Здобутки сучасного ніжинського шевченкознавства 

6. Кузьменко Людмила Петрівна, кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри біології Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

Зоологічний музей ніжинського державного університету: 

минуле та сучасність 

7. Клипа Наталія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри словʼянської філології, компаративістики та перекладу 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя; 

Вакуленко Галина Михайлівна, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української мови та методики її навчання 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Исследования Е.Ф. Карского о языке восточных славян 

8. Прудько Вячеслав Олександрович, кандидат історичних наук, 

доцент кафедри всесвітньої історії і міжнародних відносин 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Науковий доробок з античної історії Греції та Риму про-

фесорсько-викладацького складу історико-філологічного 

інституту кн. Безбородька кін. ХІХ - поч. ХХ ст. та його місце в 

тогочасному античнознавстві. 

9. Давиденко Юрій Миколайович,  кандидат історичних наук, 

доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Історико-літературна спадщина К. Базилі. 

10. Бровко Альона Григорівна, кандидат історичних наук, ст. 

викладач кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Освітньо-благодійна діяльність випускника Ніжинського ліцею 

князя Безбородька Павла Степановича Коробки. 

11.  Кедун Іван Станіславович, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Зародження археологічних досліджень в Інституті князя 

Безбородька наприкінці ХІХ-початку ХХ ст. 
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12. Потапенко Максим Васильович, доцент кафедри історії України 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Українознавчі курси при Ніжинському історико-філологічному 

інституті   (1917-1918 рр.) 

13. Страшко Євгенія Матвіївна, доцент кафедри історії України 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Ніжинська вища школа у розвої подій 20-30 рр. ХХ ст. 

14. Страшко Є.М., доцент кафедри історії України, Чаленко А.В., 

магістрантка  1-го року навчання історико-юридичного факультету 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Жіноча історія Ніжинської вищої школи (20 – поч. 60-х рр. 

ХХ ст.) 
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СЕКЦІЯ 2 

 
Підсекція  1. Ніжинська вища школа і особливості розвитку 

педагогічної і психологічної думки 

(ауд. 119  Нового корпусу, 1-й поверх) 

 

Керівник секції: Лісовець Олег Васильович, доктор педагогічних 

наук, професор 

Секретар: Пихтіна Ніна Порфиріївна, кандидат педагогічних 

наук, доцент 
 

1. Киричок Інна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього ме-

неджменту Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 

Використання прогресивних ідей викладачів Ніжинського 

історико-філологічного інституту (1875-1917 рр.)  у підготовці 

вчителя у сучасних умовах 

2. Гордієнко Дмитро Сергійович, кандидат історичних наук, 

старший науковий співробітник Інституту української архео-

графії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; 

провідний науковий співробітник Національного заповідника 

“Софія Київська” 

Ніжинський період у науково-педагогічній діяльності Петра 

Нікітіна (1875–1879)” 

3. Самойленко Олена Володимирівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та 

освітнього менеджменту Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя, Філоненко Олена Станіславівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, 

початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя, Демченко 

Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього 

менеджменту Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Спогади В.В. Данилова як педагогічне джерело 
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4. Білоусова Надія Валентинівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки, початкової освіти  та освітнього 

менеджменту Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя, Гордієнко Тетяна Володимирівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти  

та освітнього менеджменту Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Упровадження ідей НУШ під час викладання фахових 

методик у НДУ імені Миколи Гоголя 

5. Папуча Микола Васильович, доктор психологічних наук, про-

фесор Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 

Психологія в Ніжинській вищій школі 

6. Кононко Олена Леонтіївна, доктор психологічних наук, 

професор, завідувач кафедри дошкільної освіти Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Індивідуальний досвід  майбутніх фахівців дошкільної освіти: 

суть, актуалізація та умови розвитку 

7. Новгородська Юлія Григорівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього 

менеджменту Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Деонтологічні засади професійної підготовки менеджерів 

освіти 

8. Шевчук Марина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього 

менеджменту Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Реалізація інноваційного потенціалу освітнього маркетингу в 

Ніжинській вищій школі 

9. Качалова  Тетяна Василівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Інклюзивна освіта – пріоритетний напрямок розвитку Ніжин-

ської вищої школи. 

10. Матвієнко Світлана Іванівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Роль Ніжинської вищої школи у розвитку музичної освіти та 

виховання дітей і молоді в Україні в ХIХ – на початку ХХ ст. 
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11. Аніщук Антоніна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців 

дошкільної освіти в сучасних умовах України 

12. Пихтіна Ніна Порфиріївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Недисциплінованість у дошкільників: особливості вияву та 

чинники детермінації 

13. Ющенко Катерина Олександрівна, аспірантка кафедри 

педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжин-

ського державного університету імені Миколи Гоголя  

Формування відповідальної поведінки дошкільника як інтег-

ральний критерій вивчення результативності превентивної 

роботи 

14. Пісоцька Людмила Миколаївна, асистент кафедри дош-

кільної освіти Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Підготовка майбутніх фахівців дошкільної галузі до вирі-

шення завдань трудового виховання в ЗДО: зміст та умови 

здійснення 

15. Бобро Лілія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, асис-

тент кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Виховання уміння долати негативні емоційні прояви у дітей 5-

7 років в умовах закладу дошкільної освіти та сім’ї 

16.  Зінченко Тетяна Василівна, асистент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного універ-

ситету імені Миколи Гоголя 

Становлення волонтерської діяльності у студентському 

середовищі початку ХХІ століття 

17. Конончук Антоніна Іванівна, доцент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного універ-

ситету імені Миколи Гоголя 

Соціальне партнерство Ніжинської вищої школи у профе-

сійній підготовці фахівців соціальної сфери 
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18. Конончук Олена Анатоліївна, аспірантка кафедри педа-

гогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя  

Інноваційні методи професійної підготовки вихователів ЗДО у 

Ніжинській вищій школі 

19. Конончук Данило Іванович, аспірант кафедри педагогіки, 

початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя  

Технології анімаційної діяльності соціального педагога в 

оздоровчому таборі 

20. Лісовець Олег Васильович, доктор педагогічних наук, про-

фесор, завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Підготовка фахівців соціальної роботи в Ніжинській вищій 

школі: традиції та інновації 

21. Лісовець Оксана Вікторівна, аспірантка кафедри дошкіль-

ної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 

Готовність студентів до виховання самостійності дітей в ЗДО. 

Потрібні програми та сертифікати 

22. Новгородський Руслан Григорович, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами в 20-

хроках ХХ століття. 

23. Останіна Ніна Степанівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Напрямки освіти Ніжинської наукової школи: ставлення та 

досягнення 

24.      Дубровська Лариса Олександрівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього 

менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя; Дубровський Валерій Леонідович, старший викладач 

кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя; 

Янченко Катерина Миколаївна, магістрантка Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Формування професійної компетентності майбутніх вчите-

лів початкових класів у процесі магістерської підготовки 
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CЕКЦІЯ 2 

 
Підсекція 2.  Ніжинська вища школа і особливості розвитку 

музичного і хореографічного мистецтва 

(корпус 5, ауд. 14) 

 

Керівник секції: Рожок Володимир Іванович, доктор мистецтвознав-

ства, професор 

Секретар: Коваль Олена Віталіївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент 

 

1. Гусейнова Лариса Василівна, директор ННІ мистецтв імені Олек-

сандра Ростовського, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

інструментально-виконавської підготовки Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

 Мистецькі традиції та інновації Ніжинської вищої школи 

2. Рожок Володимир Іванович, доктор мистецтвознавства, профе-

сор, народний артист України, академік Національної академії 

мистецтв України, завідувач кафедри музичної педагогіки та 

хореографії Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя. 

Фундатори Ніжинської вищої музично-педагогічної освіти: 

А. П. Лащенко 

3. Кавунник Олена Анатоліївна, кандидат мистецтвознавства, 

доцент кафедри музичної педагогіки та хореографії Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя. 

Педагоги-музиканти Ніжинської вищої школи: ретроспектив-

ний контекст 

4. Коваль Олена Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри музичної педагогіки та хореографії Ніжинського держав-

ного університету імені Миколи Гоголя. 

Наукова школа професора О. Я. Ростовського в мистецько-

освітньому просторі України 



15 

5. Максименко Віра Іванівна, аспірантка кафедри музичної педагогіки 

та хореографії Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя. 

Мистецтво як важливий засіб у формуванні художньо-

творчого досвіду студентів-хореографів 

6. Пархоменко Олександр Миколайович, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри музичної педагогіки та хореографії 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 

Хореографічні традиції Ніжинської вищої школи 

7. Ростовська Юлія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри музичної педагогіки та хореографії Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя. 

Професійна підготовка хореографів у системі вищої педа-

гогічної освіти: проблеми та перспективи 

8. Сірякова Ганна Вікторівна, старший викладач кафедри музичної 

педагогіки та хореографії Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя. 

Мистецько-просвітницька діяльність хореографічних колекти-

вів Ніжинської вищої школи 

9. Спіліоті Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри музичної педагогіки та хореографії Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя. 

Роль мистецьких заходів Ніжинської вищої школи у 

формуванні культурних цінностей молоді 

10. Пучков Андрій Олександрович, доктор мистецтвознавства, про-

фесор, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Державної 

премії України в галузі архітектури, професор кафедри теорії та 

історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і 

архітектури. 

Семантика головного корпусу Гімназії вищих наук князя 

Безбородька в українській «палацовій архітектурі» Луїджі 

Руска: від міської колонади до паркового класицизму 

11. Шумський Микола Олександрович, народний артист України, 

професор кафедри інструментально-виконавської підготовки Ніжин-

ського державного університету імені Миколи Гоголя. 

З історії оркестрового виконавства Ніжинської вищої школи 
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12. Дворник Юрій Феодосійович, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри інструментально-виконавської підготовки Ніжин-

ського державного університету імені Миколи Гоголя. 

Становлення й розвиток мистецько-педагогічної освіти в 

Ніжинській вищій школі 

13. Біла Наталія Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри інструментально-виконавської підготовки Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя. 

Оркестр народних інструментів Ніжинського вишу в 

персоналіях і подіях 

14. Ляшенко Тетяна Валеріївна, кандидат мистецтвознавства, 

доцент кафедри інструментально-виконавської підготовки Ніжин-

ського державного університету імені Миколи Гоголя. 

Мистецькі традиції Ніжинської вищої школи у загально-

українському контексті 

15. Щербініна Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри інструментально-виконавської підготовки Ніжин-

ського державного університету імені Миколи Гоголя. 

Проблеми дистанційної освіти в системі фортепіанної підготовки 

16.  Павленко Олексій Миколайович, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри інструментально-виконавської підготовки Ніжин-

ського державного університету імені Миколи Гоголя. 

Формування творчої компетентності майбутнього вчителя 

музичного мистецтва у процесі інструментально-виконавської 

підготовки  

17. Ростовська Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри інструментально-виконавської підготовки Ніжин-

ського державного університету імені Миколи Гоголя. 

До проблеми формування мотивації музичної діяльності 

студентів у процесі інструментально-виконавської підготовки 

18. Коломійченко Марина Михайлівна, викладач кафедри 

інструментально-виконавської підготовки Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя. 

Розвиток артистичних здібностей студентів в умовах 

професійної мистецької підготовки 
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19. Костенко Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук,  

професор, заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедри 

вокально-хорової майстерності Ніжинського державного універси-

тету імені Миколи Гоголя. 

Музично-естетичне виховання ліцеїстів у Ніжинській вищій 

школі 

20. Шумська Людмила Юріївна, заслужений діяч мистецтв України, 

професор кафедри вокально-хорової майстерності Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя. 

Молодіжний хор «Світич» в контексті розвитку мистецьких 

традицій Ніжинської вищої школи 

21. Раструба Тетяна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри вокально-хорової майстерності Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя. 

Удосконалення теорії і практики підготовки хорових дири-

гентів у Ніжинській вищій школі як системний процес 

22. Хоменко Алла Борисівна, старший викладач  кафедри вокально-

хорової майстерності Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя. 

Федір Стравінський: маловідомі сторінки творчості 
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СЕКЦІЯ № 3 

 

Літературно-мистецька діяльність випускників 

ніжинської вищої школи: 

 200 років успіху 
 

(ауд. 218 Гоголівського корпусу) 
 

Керівник секції: Бондаренко Алла Іванівна, доктор філологічних наук, 

професор 

Секретар: Сидоренко Валентина Олександрівна, кандидат 

філологічних наук 
 

1. Киченко Олександр Семенович, доктор філологічних наук, про-

фесор кафедри зарубіжної літератури, методики навчання і теорії 

літератури Черкаського національного університету ім. Богдана 

Хмельницького 

Сучасні дослідження  Ніжинської гоголезнавчі школи  

2. Якубіна Юлія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри словʼянської філології, компаративістики та перекладу 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Гуманітарний профіль Гімназії вищих наук і особливості його 

формування 

3. Ленська Валентина Віталіївна, кандидат історичних наук, доцент 

Криворізького національного університету  

“Я осуждаю себя на странствия…”: жизнь Гоголя в трехмер-

ном пространстве 

4. Корнєєва Людмила Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри словʼянської філології, компаративістики та перекладу 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

«Вій» М. Гоголя в реінтерпретаціях та алюзіях 

5. Тверітінова Тетяна Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент 

Київського університету імені Бориса Грінченка  

Мемуарна спадщина Н.В. Кукольника 

6. Грінченко Віктор Григорович, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри історії України Центрально-українського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка 
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«Куліш – біограф і критик Гоголя»: матеріали до історії 

написання і сприйняття книги та біографії її автора 

7. Михед Павло Володимирович,  доктор філологічних наук, про-

фесор, завідувач відділу слов’янських літератур Інституту літе-

ратури імені Тараса Шевченка НАН України, керівник Гоголезнав-

чого центру НДУ імен Миколи Гоголя 

Творча спадщина Івана Затиркевича 

8. Пасік Надія Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та методики її навчання Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Вербалізація психоемоційних станів у новелі Є. Гуцала 

«Лозинка» 

9. Бондаренко Алла Іванівна, доктор філологічних наук, професор 

кафедри української мови та методики її навчання Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя.  

А.К. Мойсієнко - видатний поет і науковець 

10. Забарний Олександр Вадимович, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри української літератури, методики та журналістики 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Художні особливості прози Володимира Сосюри 

11. Бондар Надія Олександрівна, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри слов’янської філології, компаративістики та пе-

рекладу Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя; Петрик Олена Михайлівна, кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри слов’янської філології, компаративістики та 

перекладу Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя; Сидоренко Валентина Олександрівна, кандидат філо-

логічних наук, доцент кафедри слов’янської філології, компарати-

вістики та перекладу Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя 

Спадщина Ю.І. Венєліна, видатного славіста із Закарпаття, у 

бібліотеці Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 

12. Станіславська Катерина Ігорівна, доктор мистецтвознавства, 

професор кафедри музичного виховання Київського національного 

університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. 

До питання методичного забезпечення навчальних дисциплін 

із сучасного мистецтва 
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