Міністерство освіти і науки України
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Всеукраїнський конкурс творчих робіт учнівської та студентської молоді
імені Миколи Гоголя
Дорогі учасники творчого конкурсу і шановні наставники вчителі та викладачі!
Нам приємно сьогодні констатувати, що у цей складний час маємо змогу
поспілкуватися, висловити слова вдячності та підвести підсумки цього чудового
творчого конкурсу. Серед Вас є чимало тих, хто вже брав участь у попередніх
авторських змаганнях, а це значить, що цікаво спілкуватися з нами. Шкода, що
складна ситуація не дає можливості приїхати до нас, зануритися в атмосферу
високого мистецтва, відчути гоголівський дух, який панує як в університеті, так і
навколо нього. І все це надихає на творчість.
Сьогодні Ви представляли свої творчі роботи, які носять різноплановий
характер: це і ліричні та публіцистичні твори, есе, ваші роздуми, наукові
спостереження над художнім словом письменника.
І це дуже добре, що Ви випробовуєте себе у різних жанрах, збагачуєте себе
духовно, використовуєте багатство української мови, щоб розкрити свої почуття,
враження, душевні переживання. Це і демонстрація того, чого Ви навчилися у
ваших наставників-керівників, які допомогли вам розкритися у творчому
конкурсі. Для когось із Вас це перша спроба, перша перемога, для інших –
чергова. Хотілося, щоб у Вашому житті було якомога більше перемог.
Дякуємо Вам усім за це. Бажаємо Вам успіхів у подальшому житті.
Пишіть, мисліть, творіть! До нових зустрічей.
Голова конкурсу
Доктор філологічних наук, професор,
Завідувач кафедри слов’янської філології,
компаративістики та перекладу,
Заслужений діяч науки і техніки України
Г.В. Самойленко
Шановні учасники творчого конкурсу імені Миколи Гоголя!
Щиро вітаю усіх Вас із участю у цьому престижному конкурсі, який уже
не перший рік проходить у прославленому університеті, якому нещодавно
виповнилося 200 років і який носить ім’я славного випускника Ніжинської вищої
школи - Миколи Гоголя. Конкурс, навіть у цей непростий рік, об’єднав
талановиту українську молодь із різних куточків України.
Участь у таких творчих заходах відкриває для Вас можливість
продемонструвати свій талант, можливість повчитися у інших, збагатити себе

враженнями, зануритися в атмосферу творчості, отримати позитивний заряд на
майбутнє. Ми раді, що творчі змагання викликали інтерес і ви долучилися до
участі у цьому творчому конкурсі Миколи Гоголя – великого художника слова,
який надає можливість кожному з нас відчути красу слова, його любов до
батьківщини, наповнитися багатством його творчого натхнення. Він, великий
містик, був би безмежно щасливим, дізнавшись про велику кількість юних
продовжувачів його справи. Збагачуйте своє життя прекрасним, а творчість,
література – це те, що наповнює його новими фарбами.
Бажаю Вам міцного здоров’я та творчого натхнення, успіхів у навчанні та
прагнення до нових знань, не зупинятися на досягнутому та рухатися до
звершень.
Ректор Ніжинського державного університету
імені Миколи Гоголя,
Заслужений працівник освіти України
О.Г. Самойленко

РІШЕННЯ
Журі Всеукраїнського конкурсу творчих робіт
учнівської та студентської молоді імені Миколи Гоголя
Всеукраїнський конкурс творчих робіт учнівської та студентської молоді
проводився в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя з 20
лютого по 25 березня 2021 року з метою вшанування пам'яті письменника та
поглибленого вивчення його художньої спадщини, виявлення творчо
обдарованої молоді, розвитку її здібностей, виховання у молодого покоління
схильності до наукової роботи.
На конкурс надіслані роботи з різних регіонів України, зокрема Запорізької,
Луганської, Полтавської, Сумської, Херсонської, Чернігівської областей, які
відповідали Положенню про конкурс і заявленим номінаціям.
Роботи більшості учасників Конкурсу відзначалися творчим пошуком,
цікавістю до постаті Гоголя, самостійністю та оригінальністю мислення,
неформальним підходом до аналізу його творів. Крім цього, були роботи, які
виходили за межі творчості письменника, в яких особливо яскраво виявився
талант їх авторів.
Із поданих на конкурс учнівських і студентських робіт були відібрані
найкращі, які, на думку журі, заслуговують на відзнаку дипломами, грамотами
та сертифікатами.
Номінація ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ
(власні прозові, поетичні твори та переклади творів Гоголя)
Учні
Диплом І ступеня:

МАТВІЙЧЕНКО РОСТИСЛАВ
ОЛЕКСІЙОВИЧ, учень 9 класу
Ніжинської гімназії № 2 Ніжинської міської ради Чернігівської області
Диплом ІІ ступеня:
1. ЗАРІВНЯК ІРИНА ІВАНІВНА, учениця 9-ІФ (історико-філологічного)
класу Херсонського ліцею Херсонської обласної ради
2. БАБЕНКО АННА АНДРІЇВНА, учениця 8 класу Ніжинської гімназії
№ 2 Ніжинської міської ради Чернігівської області
Студенти:
Диплом І ступеня:
ГОРБАНЬ АНАСТАСІЯ ЮРІЇВНА, студентка І курсу магістратури
факультету української філології та соціальних комунікацій Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка
Диплом ІІ ступеня:
СОРОКА НІНА СЕРГІЇВНА, студентка ІІІ курсу факультету української
філології та соціальних комунікацій Луганського національного університету
імені Тараса Шевченка
Диплом ІІІ ступеня:
1. АНІЩЕНКО ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА, студентка IV курсу
Навчально-наукового інституту філології, перекладу та журналістики
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
2. КОНОНЕНКО ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА, студентка ІІ курсу магістратури
факультету української філології та соціальних комунікацій Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка
Номінація ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
Студенти:
Диплом ІІ ступеня:
ЛУК’ЯНЕНКО МАРИНА ВАСИЛІВНА
студентка ІІІ курсу Навчальнонаукового інституту філології, перекладу та журналістики Ніжинського
державного університету імені Миколи Гоголя
Номінація КРАЄЗНАВСТВО
Учні:

Диплом ІІ ступеня:
КОТЕЛЕНЕЦЬ ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, учениця
Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 Ніжинської міської ради
Номінація ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

9

класу

Студенти:
Диплом І ступеня:
ПЕРЦЕВА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, студентка I курсу магістратури
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Номінація МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Учні:
Диплом ІІ ступеня:
ЛІСОГОР ОЛЕКСАНДРА КОСТЯНТИНІВНА, учениця 11 класу
Ніжинського навчально-виховного комплексу «Престиж» №16 Ніжинської
міської ради Чернігівської області
Диплом ІІІ ступеня:
САМОЙЛЕНКО ВІКТОРІЯ МАКСИМІВНА, учениця 10 класу
Орлівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів-дитячий садок» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області
ГРАМОТАМИ нагороджуються:
1. ВАЩЕНКО АНАСТАСІЯ АНДРІЇВНА, учениця 7 класу Прилуцької
гімназії № 5 імені В.А. Затолокіна
2. ГАРАЩЕНКО ВІКТОРІЯ ГЕННАДІЇВНА,
учениця 10 класу
Дмитрівського_ЗЗСО
І-ІІІ
ступенів Дмитрівської селищної ради
Ніжинського району Чернігівської області
3. СОРОКА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА, учениця 11 класу іноземної
філології Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської
обласної ради
4. СТАНЬКО КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА, студентка I курсу
Навчально-наукового інституту філології, перекладу та журналістики
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

5. СТРИЖЕУС ВАЛЕРІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА, учениця 9 класу
Пушкарівської філії Великочернеччинського закладу загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради
6. ТЕПТЮК ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА, учениця 10 класу Бобровицького
ліцею Бобровицької міської ради Чернігівської області
7. ХАРЬКОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА,
студентка IV курсу
Навчально-наукового інституту філології, перекладу та журналістики
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
8. ЯЦЕНКО АУРІКА МИКОЛАЇВНА, учениця 11 класу математичного
профілю Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської
обласної ради.
ВИДАТИ СЕРТИФІКАТИ
керівникам учнівських та студентських творчих робіт:
1. Борисенко Ларисі Михайлівні, вчительці зарубіжної літератури
Дмитрівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів.
2. Забілі Любові Іванівні, вчительці Ніжинського навчально-виховного
комплексу №16 «Престиж» Ніжинської міської ради Чернігівської області.
3. Зазимко Світлані Леонідівні, вчительці зарубіжної літератури
Бобровицького ліцею, Бобровицької міської ради Чернігівської області.
4. Івахно Наталії Олексіївні, вчительці української мови, української та
зарубіжної літератури Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської
обласної ради.
5. Кайдаш Аллі Миколаївні, доценту кафедри української мови та методики
її навчання Навчально-наукового інституту філології, перекладу та журналістики
НДУ імені Миколи Гоголя.
6. Конєвій Тетяні Михайлівні, кандидату філологічних наук, доценту кафедри
світової літератури Полтавського національного педагогічного університету
імені В.Г. Короленка.
7. Кресан Жанні Володимирівні, вчительці історії Ніжинської ЗОШ І-ІІІ
ступенів №10 Ніжинської міської ради.
8. Ляшенко Анні Андріївні, журналістці.
9. Овчаровій Оксані Олександрівні, вчительці зарубіжної літератури
Пушкарівської філії Великочернеччинського закладу загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів Сумської міської ради.
10. Остапенко Людмилі Михайлівні, кандидату філологічних наук, доценту
кафедри слов’янської філології, компаративістики та перекладу НДУ імені
Миколи Гоголя.
11. Пінчук Тетяні Степанівні, кандидату філологічних наук, професору
кафедри української літератури, декану факультету української філології та
соціальних комунікацій Луганського національного університету імені Тараса
Шевченка.

12. Самойленко Оксані Анатоліївні, вчительці зарубіжної літератури
Орлівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів-дитячий садок» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської
області.
13. Сиротенко Людмилі Федорівні, вчительці зарубіжної літератури
Ніжинської гімназії № 2 Ніжинської міської ради Чернігівської області.
14. Фертак Світлані Валеріївні, вчительці мистецтва, соціальному педагогу,
спеціалісту ІІ категорії Херсонського ліцею Херсонської обласної ради.

Оргкомітет та журі конкурсу висловлюють вдячність всім учасникам та
керівникам (консультантам) учнівських і студентських робіт.
1 квітня 2021 року
Голова журі
Заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат державної премії імені Миколи Гоголя,
доктор філологічних наук, професор,
зав. кафедри слов'янської філології,
компаративістики та перекладу

Самойленко Г. В.

