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Високоповажна
Євгеніє Іванівно!

У цей яскравий весняний 

день Вашого славетного Ювілею 

маю нагоду висловити слова своєї 

глибокої поваги та щиросердного 

захоплення Вами як Людиною, 

Вчителем і Вченим. 

Упродовж життя Ви 

живете та працюєте зі свідомим 

переконанням, що бути Педагогом 

– це і велика честь, і напружена 

подвижницька праця, і постійний 

поступ у науку для процвітання 

та розвитку нашого університету, нашої країни. Це допомогло 

Вам досягти вершин на професійний ниві й здобути великого 

щастя – робити світ більш гуманним, запалюючи в серцях 

майбутніх фахівців почуття самодостатності, освіченості, 

творчої активності, людяності та щирості. Ви викохали 

цілу плеяду молодих науковців, створили власну педагогічну 

школу, відому далеко за межами нашої держави, вписали власну 

сторінку в історію педагогічної думки України. 

МИ ПИШАЄМОСЯ ВАМИ і ЩИРО ДЯКУЄМО ВАМ!

Тож щиро зичу Вам, вельмишановна Євгеніє Іванівно, 

доброго здоров’я, творчої наснаги, родинного затишку, 

невичерпного оптимізму, безмежної енергії, неодмінного 

здійснення найбільш жаданих сподівань і прагнень, 

повсякденного піклування та гідного пошанування.

 Нехай Вас і надалі надихає усвідомлення 

своєї винятково-важливої місії – творення та 

примноження інтелектуального й духовного 

потенціалу нашої держави.

З глибокою повагою, 

ректор університету 

Олександр Самойленко
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Шановна 
Євгеніє Іванівно!

Від імені колективу 

факультету психології та 

соціальної роботи Ніжинського 

державного університету імені 

Миколи Гоголя та від мене 

особисто дозвольте висловити 

найщиріші вітання та найкращі 

побажання з нагоди Вашого 

Ювілею! Притаманний Вам 

талант організатора, великий 

авторитет і наполеглива, 

творча праця дозволили здобути шану та повагу серед колег і 

студентства, досягти успіху у професійній діяльності.

Ваш досвід та відданість справі сьогодні слугують 

орієнтиром для викладачів і студентів, адже Ви відкрили 

чарівну браму в дивовижний світ педагогіки, зробили вагомий 

внесок у розвиток факультету.

 Для нас Ви є мудрим наставником, душевною й щирою 

людиною.

Бажаємо, щоб поруч з Вами завжди йшли віра та надія, 

оптимізм і та натхнення. Висловлюю щирі побажання 

міцного здоров’я, довголіття, родинного благополуччя та 

щастя.

З повагою, 

декан факультету психології 

та соціальної роботи 

Олексій Тимошенко
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Шановна  Євгеніє Іванівно!

Вітаю з Днем народження сердечно,

Всього найкращого в житті бажаю,

Хай радість Ваша буде безкінечна,

А серце і душа завжди співають.

Людина Ви без перебільшення прекрасна,

Сьогодні ще почуєте немало теплих слів.

Бажаю усмішок і гарного Вам настрою,

І якомога більше ясних днів!

З повагою, Тамара Турчин
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Шановна  
Євгеніє Іванівно!

Вітаю з Ювілеєм!!!  

Ви – та людина, яка подає нам 

приклад життєвої бадьорості та 

оптимізму    

Бажаю Вам: ні про що не 

турбуватися й ні хвилини не 

засмучуватися. Нехай кожен день 

Вас чекають міцні обійми близьких 

і добрі новини, нехай життя Ваше 

буде благополучним і щасливим, 

а Ви будьте сповнені здоров’я та 

сил! Бажаю, щоб у Вас у всьому був 

порядок. Щоб було багато приводів 

для радості й зустрічей з рідними 

людьми. Пишаюсь тим, що саме ВИ стали моєю науковою 

мамою              Дякую Вам за все, що в мене є!!!

З повагою, 

Надія Білоусова
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Шановна 
Євгеніє Іванівно!

Ваш ювілей – 

не тільки Ваше свято, 

Радіють Ваші рідні й друзі теж! 

Хай Бог пошле років іще багато, 

Здоров’я, щастя, радості без меж! 

Нехай добром наповнюється хата, 

Достатком, щирістю 

і сонячним теплом! 

Хай буде вірних друзів 

в ній багато, 

Прихильна доля огорта крилом! 

Хай весни будуть світлі, легкокрилі, 

Не буде втоми лагідним рукам! 

Нехай здійсниться те, 

що не збулося, 

І добре серце не підкориться рокам!

З повагою, 

Артур Бобро
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Шановна Євгеніє Іванівно!

Хай будуть з Вами  здоров’я та сила,

Хай доля буде  ласкава і щира!

Щоб ніколи  не знали Ви втоми!

Хай мир і злагода  будуть у домі,

Хай Господь дарує  надію й тепло

На довгі літа,  на щастя й добро!

З повагою, 

Тетяна Гордієнко
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Шановна  
Євгеніє Іванівно!

Прийміть наші щиросердні 

вітання з Днем народження! Ваш 

професіоналізм, багаторічна 

послідовна та наполеглива праця 

стали вагомим внеском як у 

становлення кафедри педагогіки, 

початкової освіти та освітнього 

менеджменту, так і в розвиток 

Ніжинської вищої школи, що 

забезпечило повагу серед колег. Ми 

пишаємося тим, що нам випала 

можливість працювати і досягати 

разом з Вами професійних висот.

Нехай доля шле Вам добро та 

щастя, міцне здоров’я та достаток, а віра, надія та любов 

будуть вірними супутниками на Вашому життєвому 

шляху! Нехай тепло і затишок родинної оселі надійно 

захищають Вас від негараздів, а в майбутньому на Вас чекає 

ще багато наповнених щасливими подіями і радощами років!

З повагою, 

Наталія Демченко
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Шановна  Євгеніє Іванівно!
Бути чудовою людиною та професіоналом своєї справи може 

не кожен, але нашому колективу з Вами дуже пощастило! Ви 

- справжній талант. Вітаю Вас з Днем народження! Бажаю

завжди залишатися такою ж уважною, життєрадісною,

креативною, тактовною, цілеспрямованою, передбачати всі 

ситуації на два кроки вперед. 

Бажаю Вам щастя такого як сонце, не такого, яке пече та 

заходить, а пестить ніжно промінцями; бажаю Вам щастя 

такого, як вітер, щоб в спину підштовхував та допомагав 

йти вперед; бажаю щастя такого, як небо – безкрайнього, 

неосяжного, чистого  та привітного. Нехай Ваше життя 

надихає Вас лише до нових творчих злетів, а робота 

стимулює до добробуту й комфорту у Вашому домі. Нехай 

панують у ньому добро, тепло, любов. 

З повагою, Інна Киричок
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Шановна  Євгеніє Іванівно!

Я вибрала Долю собі сама.

І що зі мною не станеться -

у мене жодних претензій нема

до Долі – моєї обраниці.

Ліна Костенко

Благословення Божого Вам, 

Євгеніє Іванівно

 та Вашій  гарній родині !!!

 З повагою, сім’я Лариси 

та Валерія Дубровських 
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З ювілеєм, 
Євгеніє Іванівно!

Від щирого серця хочу побажати задоволення від роботи, 

терпіння і стабільності. Нехай спокій і добробут завжди 

живуть у душі, удача супроводжує у всіх починаннях, а 

вдома завжди чекають затишок і турбота близьких!

З повагою, Ваша аспірантка 

Роксолана Клунко
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Шановна  
Євгеніє Іванівно!

На килимі життя, 

немов чарівна м’ята, 

Розцвіла ця ювілейна дата! 

Із вдячністю я хочу 

привітати

За вміння всім завжди 

допомагати, 

Вам я посилаю вдячності 

слова, 

А Бог хай дарує многії літа! 

Міцного здоров’я з роси і води,

Бадьорість і радість хай будуть завжди! 

Нехай у серці гомонить весна, 

В очах сміється сонце золоте, 

А дерево життя зростає і цвіте!

З повагою, 

Юлія Мачача



Шановна Євгеніє Іванівно!

Нехай літа не стануть тягарем, 

Нехай душі не вигасне зірниця, 

Хай повниться до краю день за днем 

Добра і щастя золота криниця. 

Нехай життя наснаги додає 

Десятки літ ще мріяти, творити, 

Щоб Ви змогли усе життя своє 

В здоров’ї й радості багато літ прожити! 

З повагою,  Юлія Новгордська
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Шановна  
Євгеніє Іванівно!

Прийміть щирі вітання й найкращі побажання.  

Міцного здоров’я, творчої наснаги та натхнення,  

нових бажань і нових задумів, злагоди, достатку, щастя  

та благополуччя на довгі роки.

Березень на струнах 

пісню підбира,

А я сьогодні з радістю й Любов’ю,

Бажаю довгих років і добра,

Веселощів, прекрасного здоров’я.

Нехай буяє квітами життя

І смутку на лиці Вашім не буде,

Хай вічно буде світлим 

майбуття,

За чуйне серце хай шанують 

люди.

Хай доленька в сім’ї добром зігріє

Й любов ніколи хай не покида,

Збуваються Ваші найкращі мрії,

Душа хай завжди буде молода.

З повагою і шаною, 

Ваша Ніна Падун
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Шановна  Євгеніє Іванівно!

Прийміть мої найщиріші вітання зі славним ювілеєм 

та глибоку пошану й повагу за Вашу натхненну працю! 

У цей світлий день хочу подякувати Вам за те, що Ви 

з’явилися в моєму житті, за підтримку та розуміння, за 

всі роки плідної співпраці, за Ваш досвід та професіоналізм, 

за обдарованість та щедроти душі, якими Вас наділив 

Господь. Зичу міцного здоров’я, щастя, оптимізму, добра та 

процвітання!

Із славноліттям, шановна Євгеніє Іванівно!

З повагою, Олена Самойленко
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Шановна  
Євгеніє Іванівно!

У День Вашого ювілею прийміть 

мої слова глибокої шани та поваги. 

 Кожна людина неповторна, 

але особливими щедротами – 

гострим розумом і багатьма 

визначними талантами наділені 

лише вибрані. Серед них і Ви, 

адже це доведено всім Вашим 

життям – справжнього лідера, 

талановитого ученого, мудрого 

наставника, душевної та щирої 

людини. Ваш професіоналізм, 

безмежна відданість справі, працьовитість і наполегливість 

у досягненні поставлених цілей варті для наслідування.

Зичу Вам міцного здоров’я, довголіття, родинного 

благополуччя, достатку та особистого щастя.

Чуйна людина, по-батьківськи людяна…

Посмішка щира завжди Вам личила…

Знайте, що ми Вас любили й любимо

І до століття здоров’я Вам зичимо!

З повагою, Олена Філоненко
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Шановна  
Євгеніє Іванівно!

Від щирого серця вітаю 

з Ювілеєм!

Бажаю добрих днів і усмішок, 

щасливих подій і миттєвостей, 

радісних звісток і свят!

Нехай Ваші дні будуть 

наповнені любов’ю 

рідних, удачею життя, 

приємними клопотами, 

прекрасним самопочуттям і 

оптимістичним настроєм!

Всіх благ Вам і гармонії душі!

З повагою, 

Марина Шевчук

Нехай завжди усміхається доля, 

Несуть тільки радість з собою роки,

Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,

Збуваються мрії, бажання, думки!
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