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Хвилюючі миті студентського життя 

 
Моє студентське життя почалося у перші повоєнні роки, коли ще 

такими свіжими були гіркі спогади про війну, біль воєнних утрат – у бага-
тьох із нас не повернулися з війни батьки, а дівчата-сусідки по кімнаті в 
гуртожитку були свідками того, як горіли Корюківка, Іваниця; коли такою 
дорогою здавалась радість мирного життя, коли зовсім модими були наші 
викладачі, що пройшли дорогами війни, їх ще не називали ветеранами, не 
дарували квіти у День Перемоги: всі ми належали до одного коління. 

Ніхто не нарікав тоді, що мала стипендія, а її дійсно вистачало на 
кілька буханців хліба; що в гуртожитку “зручності” – у дворі. Поверну-
вшись після занять, усі розпалювали в побутовій кімнаті свої примуси й 
варили суп, картоплю. Щодня черговий кімнати топив грубу – тьотя Аня 
видавала на кімнату відро торфу й оберемочок дров. Надвечір ставало 
тепло, кімнати, прикрашені саморобними абажурами й серветками, були 
такими ошатними й затишними, а якщо інколи, у порядку черги, у кім-
наті з'являвся єдиний на гуртожиток патефон, у ній було справжнє свято. 

Та найбільшим святом, яке зі мною все життя, було навчання. Два 
століття Ніжинський педагогічний називають Храмом Науки не тільки 
тому, що, ступивши на його сходинки, як у храмі, відчуваєш божественну 
красу, а й тому, що тут створено культ навчання, а слова “Здесь учился 
Гоголь” – не тільки історія Гоголівського вузу, а й висока відповідальність 
для кожного, хто тут працює, хто тут навчається. З особливим почуттям 
згадую служителів цього Храму – моїх учителів. Антон Матвійович Со-
ломаха, Михайло Семенович Кармінський, Агафоній Григорович Миха-
цький, Лідія Миколаївна Волкова – старше покоління викладачів фізмату 
того часу, у спілкуванні з якими ми завжди відчували дистанцію віку, 
глибоко поважали за їх знання, логічну стрункість лекцій, вимогливість 
на екзаменах. Сьогодні з’явився термін “педагогічна майстерність”, якого 
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ми тоді не знали, але були твердо впевнені, що навчають нас майстри 
педагогічної справи Федір Степанович Харлан, Андрій Степанович Ода-
рич. В’ячеслав Максимович Савченко – декан фізико-математичного фа-
культету; високий на зріст, швидкою ходою він заходив до аудиторії, 
несучи великий важкий портфель, який ледь не ковзав по підлозі. Про 
портфель – далі. В'ячеслав Максимович починав російською мовою розв'я-
зувати якісь організаційні питання (у декана їх завжди вистачає: студент 
X пропустив заняття, а студент У досі має академзаборгованість). Потім, 
перейшовши на українську, починав виводити рівняння еліпса його 
спряжених діаметрів, на дошці з'являлись рядки охайних записів та 
майстерно виконані рисунки. А у важкому портфелі були розписані ним 
партії для оркестру народних інструментів, яким він керував. На 
інститутських оглядах художньої самодіяльності цей оркестр із року в рік 
був переможцем. Володимир Юрійович Назаров... Ще зовсім недавно, у 
дні святкування 195-річчя Ніжинського педагогічного, його назвали 
живою легендою. Сьогодні жива пам'ять про цю прекрасну людину, якої 
вже нема серед нас. Вісімнадцятирічним у перші дні війни він пішов на 
фронт. За статистикою, із його однолітків війна залишила живими лише 
три відсотки. Йому пощастило. Після великої Перемоги у воєнній гім-
настьорці він сів за студентську парту, закінчив у 1949 році фізико-мате-
матичний факультет Ніжинського педагогічного інституту і з того часу до 
останніх днів життя викладав тут математику.  

Моє покоління пам'ятає Володимира Юрійовича молодим, кра-
сивим. Як біля дошки, коли він з крейдою в руках розкривав перед нами 
красу й витонченість математичних доведень, вчив чути музику логічної 
гармонії всієї математики, так і на волейбольному майданчику: його влуч-
ним передачам м'яча не було рівних, до речі, впевнена, що й сьогодні рідко 
в якому вузі існує така демократична традиція, як тоді в Ніжині: теплими 
літніми вечорами навколо волейбольного майданчика, поруч з централь-
ним корпусом збирались численні вболівальники, а грати у волейбол 
приходили ректор Марк Іванович Повод, викладачі різних кафедр. 

Свята в інституті були як традиційні до червоних дат календаря, з 
урочистою частиною, великим концертом художньої самодіяльності, так і 
зовсім унікальні. На фізматі такими святами були дні, коли демонстру-
валась факультетська світлова газета, генератором ідеї якої, як і інших 
цікавих заходів, був наш парторг Володимир Юрійович. До аудиторії 
№ 213 набивалося вдвічі більше людей, ніж вона могла вмістити. У  
темряві на екрані (звичайному простирадлі, прикріпленому до дошки) не 
дуже потужний епідіаскоп (хто сьогодні знає, що це?) проектував 
малюнки, виконані кольоровими олівцями, кожний з яких викликав 
одностайний сміх і бурхливі оплески. Ось на екрані величезний шмат сала 
широкими кроками на двох виделках стрімко виходить із навчального 
корпусу. Підпис-текст до кадру: “Студенти групи А фізиків скаржаться, 
що в них часто бувають пісні дні”. А річ у тому, що в цій групі навчався 
Володя Сало, набагато старший від нас, у нього вже була сім'я, він часто 
їздив у свою Кобижчу, але всі сесії складав тільки на “відмінно”. 

У червні 1954 року було повне затемнення Сонця, яке теж перетвори-
лося у велике інститутське свято. З ініціативи викладача астрономії Івана 
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Андрійовича Харицького в день затемнення на інститутському подвір'ї 
зібралися сотні студентів; винесли прилади для спостережень, усюди го-
ріли невеличкі багаттячка, на яких кожен міг приготувати собі задимлене 
скельце. Викладачі кафедри біології радили всім піти до ботанічного саду, 
щоб побачити, як поводять себе птахи, комахи, як раптом закрились 
нагідки й запахла матіола. 

Величним було відзначення в 1952 році днів пам'яті М. В. Гоголя. У 
Ніжин з'їхалась уся письменницька еліта України. Студентський театр, 
керований викладачем англійської мови Романом Львовичем Гуревичем, 
поставив “Ревізора”. Головні ролі в спектаклі чудово виконали студенти 
філологічного факультету Вася Жук та Ліля Винаковська, яка після 
закінчення інституту пішла на професійну сцену. 

Мої спогади про наших наставників-викладачів, які задали такий 
високий рівень професійної досконалості, якого я прагнула підтримувати 
все своє свідоме життя, а це спочатку 8 років роботи у школі й 40 років 
викладання в Чернігівському державному педагогічному інституті, нині 
університеті. Світлі миттєвості студентського життя початку 50-х років 
тепер уже минулого XX століття – це теж сторінки двохсотлітньої історії 
Ніжинського державного педагогічного університету, який йде назустріч 
своєму прекрасному ювілею. 

 
Публікація спогадів Рудник А. В. здійснюється за книгою: І дорогий, і 

незабутній / за заг. ред. Т. Д. Пінчук. – Ніжин : ТОВ “Видавництво 
“Аспект-поліграф”, 2005. – С. 84–85. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
“Ревізор” М. В. Гоголя в постановці студентського театру 
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Так змінювалася площа ім. Франка в 50-х рр. ХХ ст. 
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Ми шукали себе 

 
Літературна студія в роки мого навчання не мала єдиного керівника, 

як це стало пізніше. Але вона жила й діяла, була помітною, і ми, тодішні 
студенти педінституту, без неї не уявляли себе. 

Студія гуртувала молоді сили. 
У ній ми проходили пробу пера, засвоювали уроки кращих своїх 

попередників, переймались вогнем їх променистих поривів. 
Наш факультетський вальс, що одразу ж набув загальної популяр-

ності як “Вальс нежинских студентов”, – найбільш красномовний, най-
більш переконливий приклад активного, небайдужого ставлення початків-
ців до гарячих подій і тем. 

Я й тепер, коли повертаюся до порогів своєї юності, з гордістю 
промовляю – ні, швидше, наспівую задушевні, милозвучні слова цього 
хвилюючого поетичного твору: 

Институт – наш студенческий 
Светлый маяк,  
Звезда путевая... 

Ці слова написав тодішній літстудієць Віктор Риженко. 
Віктор написав вальс, виконав його на баяні – ми були вражені. 

Вальс торкався найпотаємніших струн душі. Ми були свідками наро-
дження цього твору. Віктор довго шліфував текст. Уперто шукав мелодію. 
Нарешті слова й мелодія злилися в єдиний сплав. 

Ми співали тоді разом із з автором: 
Пусть промчатся учебы года 
И студенческой жизни дни, 
Но в сердцах наших будут всегда 
Вечным спутником жить они. 
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Вальс полонив. Зворушував. Зачіпав за живе. Його пісенний мотив 
доносив нам вітер з інститутських алей, із розкритих вікон гуртожитку, з ча-
рівних берегів Остра, ним починався й кінчався кожен студентський вечір. 

Ті неповторні далекі дні я щоразу згадую як найбільш пам'ятні. 
Не секрет, багатьом із нас гірчили вони й полином. Але так, напевно, 

ведеться вже здавна, щоб життєві незгоди межували з високим духом 
романтики. 

Діти війни, ми жили бідно. У розкошах не купалися. Про якісь там 
коштовні речі не гадали й не мріяли. Та щоб мати копійку, хлопці часто 
відлучалися з лекцій, поспішали на станцію, розвантажували вагони. 
Дехто, правда, не витримував скрути, переходив на заочне навчання або й 
просто залишав інститут. І тоді ми прощалися з ними боляче й сумно. 

В інституті український наш відділ був 
різнобарвним букетом квітів. Микола 
Зоценко з Ніжина, з Варви – Віктор Голо-
бородько, Григорій Колесник – з тодішнього 
Батуринського району, я і Микола Дьогтяр – 
з Лосинівського. Географічно ми представ-
ляли свій край багатьма цікавими селами й 
райцентрами. Разом із нами вчилися юнаки 
з Полтавщини, дівчата з Київщини. Віктор 
Риженко, хоч і був на російському відділі, 
але з нами контактував постійно. Його 
вважали “своїм” історики, фізики, матема-
тики. Він співав, грав на баяні. Без нього не 
обходився жоден інститутський концерт, 
диспут, агітпробіг. 

В інституті навчали нас мудрі, 
досвідчені педагоги: Андрій Костянтинович 
Косінов, Олексій Іванович Панфьоров, 
Михайло Степанович Чубач, Марія Гера-
симівна Кишенько, Василь Іванович Сенчук, 
Олександр Дмитрович Королевич, Арсен Данилович Батурський, Феодосій 
Якович Середа та інші. 

Згадую їх із любов'ю. Їхніми устами нам розкривала свої таємниці 
історія, філологія, світова й вітчизняна класика, філософія, економіка, 
педагогіка, психологія, фольклористика. 

Ми не всі однаковою мірою любили древні писемні пам'ятки, зате в 
сучасній літературі, сучасній мові вбачали великий сенс. Вбачали те, що 
найповніше відповідало вимогам нашої спеціальності. Ми шукали в них 
відповіді на проблемні питання часу, і найбільше – в літературі. 

Читав українську літературу, завідував кафедрою, очолював наш 
факультет відмінник народної освіти, доцент, кандидат філологічних наук 
Олександр Андрійович Білан. 

Людина світла, духовно багата, щедра, гуманна, чесна,  інтелігентна, 
він завжди викликав у нас найщиріші симпатії. 

Уродженець степового села, він і студентів – дітей селянських – 
любив і розумів з півслова. Він умів довірятися нам, ми – йому. 

Білан  
Олександр Андрійович 
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Що ми про нього знали спочатку? Нічого. 
І тільки з часом довідалися більше. Учився в сільській початковій 

школі. Закінчив ремісниче училище, потім педкурси. У сільській почат-
ковій школі причастився до освітянського хліба. Багато років трудився 
вчителем. Одначе Ніжин був у його житті особливою віхою. 

Рідна українська словесність захопила його всерйоз. Він захистив 
дисертацію. В інститутських “Наукових записках”, газетах “Радянська 
освіта”, “Деснянська правда”, “Радянський Ніжин” ми читали його 
важливі методичні поради вчительству, його статті. 

Він виходив до студентської аудиторії і найскладніші питання 
літератури з'ясовував глибоко й професійно. Подихом революції, громами 
громадянської війни, високою напругою значних суспільних перетворень 
проникалися ми в ті лекційні години, коли слухали Олександра Андрі-
йовича. 

Ми палко сприймали хвилюючий світ поезії, красу благородних 
діянь героїв, яких любили й наслідували – від білявого хлопчика Пилипка 
до Платона Кречета, від юного патріота-повстанця в “Червоній зимі” до 
Воронцова й Брянського. 

Спасибі йому за труд. Низький уклін його пам'яті. 
В інституті я поступово залучався до громадської роботи. Входив до 

складу редколегії “Літгазети”, виконував комсомольські доручення. Проте 
літстудії приділяв уваги найбільше. 

Там ми шукали себе як автори-початківці, шукали в поезії, в прозі, в 
інших літературних жанрах. Там учились писати, критикувати. Гостріше 
бачити помилки, художній несмак, а то й просто незграбність. 

 
Поет В. Сосюра серед літстудійців 
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Нашу студію активно відвідували студенти: Ольга Демиденко, 
Аркадій Кауфман, Іван Петренко, Віктор Риженко, Микола Дьогтяр, 
Григорій Колосник, Галина Косолап, Микола Максюта, Костя Овсієнко, 
Іван Хоменко, Алла Колодій, Володимир Герасименко, а з часом і Євген 
Гуцало, Петро Пулінець. 

Микола Дьогтяр жартома називав літстудію “інститутським Парна-
сом”. І якщо збирались засідання, початківці тут же повторювали за ним: 

– Підемо на Парнас. 
До нас на студію часто приходили викладачі, а з Чернігова іноді 

приїздив голова літоб'єднання. 
Працюючи в “Деснянській правді”, чернігівський гість постійно 

підтримував молоді голоси. Був цікавим співрозмовником. І нам було 
справді приємно спілкуватися з ним. 

У поезії він учив нас шукати власні художні образи, метафори, 
порівняння; уникати повторів і запозичень. В одному з віршів звучала 
мене звичайна б, здавалося, фраза – “далина без меж”. Але чернігівський 
гість зосередив на ній увагу з погляду поетичної свіжості. Почали 
міркувати, наводити приклади. 

І зрештою, фразу віднесли до частовживаних. Так званої “поетичної 
свіжості” в ній не знайшли. 

Обговорення було жвавим. 
Прикрі, слизькі місця були не тільки в моїй поезії. Іван Хоменко, 

Микола Дьогтяр допускали переспіви. Віктор Риженко у вірші “Дружба” 
порушив закони ритміки. Микола Максюта не зміг розминутися з проза-
їзмами. “Шкутильгала” рима в Івана Юраса. 

Літстудійне навчання тривало. Доцент А. К. Косінов періодично 
знайомив нас із основами віршування. Цікаві повчальні думки ми 
записували в конспекти (“Поэзия – та же добыча радия... ”; “Там, де немає 
музики слова, нема поезії”). А з утворенням літоб'єднання при газеті 
“Радянський Ніжин” нам відкривалась можливість частіше публіку-
ватись. Ми раділи. 

У “Радянському Ніжині” дебютував Микола Дьогтяр. Легко й 
плавно читалася його “Пісня братерства”:  

Нас в одній колисці 
Мати колихала. 
Ніжно нас кохала,  
Силу нам давала. 

З цікавою ліричною посвятою Тарасу Шевченку виступив Микола 
Максюта. 

Однак не все було рівне й повноцінне в тих наших творах. Не кожен 
із нас досягав яскравої поетичної новизни. Тому й хапалися часом за гучні 
штампи: “цвісти, рости”, “молодий, бойовий”, “шляхом побідним”. 

Наші “неистовые Виссарионы” (Косолап, Колесник, інші “парнасці”) 
за це постійно обрушували гострі критичні стріли. І, звичайно ж, мали 
підстави. 

Зв'язок із газетою допомагав нам шукати себе не тільки в поезії. Кос-
тя Овсієнко писав до “Радянського Ніжина” інформації. У “Літературній 



НІЖИНСЬКА ВИЩА ШКОЛА У СПОГАДАХ СТУДЕНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ 

 
242 

газеті” студії час від часу з'являлись уривки з оповідань, статті, рецензії, 
краєзнавчі нотатки. Ми творили. Нам хотілося осягнути неосяжне. 

В особливо значну подію вилилось наше спільне творче відрядження 
до Чернігова. 

У Чернігові працювала група письменників на чолі з 
П. Г. Тичиною. 

Молоді літератори звітували своїми творами перед старшими. Кожен 
звіт ґрунтовно аналізувався. Краще відбиралось до молодіжного збірника. 
А нам, ніжинцям, дістався ще й подарунок – щойно видана в Києві книга 
про поетичну майстерність. Її змістовний, бездоганний переклад з росій-
ської належав Павлові Григоровичу. 

– Вчіться, дорогі мої. Вчіться, – радив нам поет. І ми продовжували 
навчання. 

Творчі пошуки невдовзі здружили нас із головою літстудії 
Київського педінституту. Його ідею про спільні зустрічі схвально 
сприйняли в деканаті. Як добрий спомин про нашу молодість у мене й досі 
зберігається теплий відгук про одну з таких зустрічей. 

До секретів словесних видів мистецтва ми прискіпливо дослухалися 
скрізь: у літстудії й поза нею, у стосунках один з одним, на лекціях, 
семінарах, практичних заняттях. У цьому плані багато корисного, нового, 
вкрай необхідного мені пощастило почути на республіканській нараді, яка 
проходила в Києві наприкінці 1955 року. Нашу секцію очолювали відомі 
поети. А коли всіх учасників розподілили для виступу, я потрапив до 
групи Андрія Малишка. 

На прохання ЦК ЛКСМУ групу відрядили до столичного 
педінституту. 

Було приємно: 
– Знову до київських наших друзів!.. 
Та коли ми з'явилися в залі, де зібралась численна студентська 

аудиторія, столичні вчені, професорсько-викладацький склад, я завагався: 
читати чи не читати вірші в такій незвичній аудиторії? Завагався ще й 
тому, що в групі були переважно маститі автори. Проте Малишко 
підбадьорив: 

– Читати!.. 
Він надав мені слово сьомим чи восьмим, як і значилося за списком. 

Я читав свої вірші про мир і молодість, про кохання, про студентське 
життя-буття, і столичні педвузівці сприйняли мене щиро. Той поетичний 
вечір закарбувався в моїй пам'яті як особливо відповідальний. Відпові-
дальний за слово, за свою громадянську позицію, за свідоме розуміння 
високого авторського обов'язку. 

До Ніжина я повернувся з новими задумами. Але часу для їх прак-
тичного втілення в мене вже не було. Завершувався останній курс навчан-
ня. Ми готувалися до випуску, і врешті-решт життєві шляхи-дороги 
покликали нас за своїми призначеннями. 

Нам на зміну прийшли початківці молодших курсів. І з-поміж них – 
Євген Гуцало. Як письменник він пізніше розкрився найбільш повно. 



Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя... 

 
243 

Багато літ працюючи в журналістиці, я теж не шкодую за долею. Та 
коли б не заходила мова про славетний ніжинський вуз, я з глибокою 
вдячністю знову й знову повторюю: 

Институт - наш студенческий 
светлый маяк... 

Ясною дороговказною зіркою, маяком, білим красенем-лебедем 
увійшов він у твори не тільки моїх ровесників. І свідчення цьому – 
нинішній колективний збірник. 

До нього й приєдную скромні свої рядки з написаних у той час. 
Вони – як пам'ять. Вони як погляд у дні минулі. 

 
Текст спогадів Пригоровського В. М. “Ми шукали себе” друкується за 

книгою: Заспів. Антологія літстудії НДПУ ім. М. Гоголя / упор. О. Забарний, О. 
Гадзінський. – Ніжин : Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2000. – С. 7–12. 
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З далекого, але близького минулого 
 
Час і простір належать до тих найважливіших чинників, які поряд з 

іншими, не меншої важливості, чинниками визначають буття людини, 
супроводжують її протягом усього життя. Важливі й нерозривно пов’язані, 
вони докорінно відрізняються між собою. Річ у тім, що в простір (домівку, 
рідне село або місто, школу й інститут) можна повертатися неодноразово 
фізично, помічати й фіксувати всі ті зміни й перетворення, які не дають 
просторові бути стабільно незмінним. На превеликий жаль, людині не 
дано здатності фізичного повернення в минуле, здатності бути присутньою 
навіть у тому, що відбувалося кілька годин тому протягом одного дня. 
Однак і час хоч частково, але стає підвладним завдяки власним спогадам, 
свідченням близьких і знайомих, писаним текстам, фотокарткам, мате-
ріальним предметам тощо. Ми подумки повертаємося в минуле до межі, з 
якої починається пам’ять, і перед нами, як кадри кінострічки, постають 
окремі деталі або й цілісні картини минулого з того, що запам’яталося. 

Я повертаюся на п’ятдесят років у минуле, у 1954 рік – рік закін-
чення середньої школи в Ріпках на Чернігівщині та вступу до Ніжин-
ського державного педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя на відділення 
української мови й літератури історико-філологічного факультету. 

Тоді прийняли на українське відділення лише одну групу студентів, 
здається, 27 осіб. Всі ми були з середини тридцятих років минулого 
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століття, стали свідками воєнного лихоліття, що його чи не найправдивіше 
описав О. Довженко в кіноповісті “Україна в огні”, і обрали майбутній фах 
за покликанням, зі свідомої любові до рідної мови й літератури. Проблеми 
мотивації навчання, пошуку знань не існувало, хоч, звичайно, інколи й 
траплялися певні “відхилення від основної освітньої лінії”. 

Насамперед хочу наголосити, що нам було в кого вчитися, зокрема у 
викладачів кафедри української мови – Феодосія Яковича Середи, Арсена 
Даниловича Батурського, Дмитра Дмитровича Герасименка, Марії Гера-
симівни Кишенько, Надії Василівни Сладківської. Це були люди різних 
темпераментів і характерів, але всіх їх об’єднувало надто сумлінне 
ставлення до викладацького обов’язку й повага до студента. 

Ф. Я. Середа був глибоко ерудований 
мовознавець, фахівець із питань іменникового 
словотвору, стримано-сухуватий, але запальний 
і емоційний у дружній бесіді. Це з його легкої 
руки розпочалася моя викладацька кар’єра у 
вищій школі: двічі на запрошення Ф. Я. Середи 
я викладав історичну граматику української 
мови студентам-заочникам на літніх сесіях 
після закінчення інституту в 1958 р. 

А. Д. Батурський викладав у нас вступ до 
мовознавства. Строгий, з іронічною посмішкою, 
він був прекрасний лектор, носій бездоганної 
української літературної мови. А. Д. Батур-
ський, як і Ф. Я. Середа, захистив кандидатську 
дисертацію ще за мого перебування в інституті. 
Він досліджував мовні засоби гумору, і тому 
порадив мені обрати тему курсової роботи з 
відповідної проблематики. Курсова робота, 
присвячена мовним засобам гумору у творах О. Вишні, була відзначена 
дипломом на республіканському конкурсі студентських наукових робіт, а 
потім, доопрацьована й поглиблена, стала рефератом при вступі до 
аспірантури Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. 

Д. Д. Герасименко був зразком пунктуальності, послідовності й 
логічного ладу у викладанні сучасної української літературної мови. На 
той час ми могли послуговуватися лише двома джерелами зі згаданої 
найважливішої навчальної дисципліни – підручником для педінститутів 
М. А. Жовтобрюха – мого майбутнього Вчителя з великої літери – і 
Б. М. Кулика та академічним курсом сучасної української літературної 
мови за ред. Л. А. Булаховського. Отже, лекції й практичні заняття 
Д. Д. Герасименка, завжди спокійного й урівноваженого, мали особливу 
ціну для нас. 

М. Г. Кишенько залишилася в моїй пам’яті як уособлення особливо 
трепетного ставлення до свого викладацького обов’язку. Вона, не маючи 
тоді наукового ступеня, виявляла глибоку ерудицію з питань історії 
української літературної мови та стилістики, надавала особливої уваги 
мовним деталям, зокрема тим, які, за сучасними уявленнями, формують 
мовну особистість, культуру усного й писемного мовлення. 

Батурський  
Арсен Данилович 
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Н. В. Сладківська працювала з нашою групою тільки протягом 
першого навчального року, викладаючи старослов’янську мову – один із 
найскладніших предметів, що їх забов’язаний опанувати студент-філолог. 
Як фахівець-ветеран, знала цей предмет вона бездоганно та виявляла, 
звичайно, поблажливе ставлення до студентів, не перетворюючи іспиту на 
екзекуцію. 

Кафедрі української літератури також на-
лежить визначна роль у фахово-духовному ста-
новленні студентів нашої групи. Ідеться пере-
дусім про трьох визначних особистостей – Олек-
сандра Дмитровича Королевича (Леся Гомона), 
Михайла Степановича Чубача і Лесю Йосипівну 
Коцюбу. Усі троє були фахівцями найвищого 
ґатунку, і тому треба бути вдячними долі, що 
вона подарувала нам спілкування з ними. 

Навіть після знаменного 1956 року, коли 
нас, студентів, ознайомили з відомостями про 
моторошні жертви сталінського терору, нам так і 
не стало відомо, що О. Д. Королевич – визначний 
письменник і літературознавець. Його лекції з 
історії української дожовтневої літератури (так 
тоді називали цей предмет) можна кваліфікувати 
як взірцеві за змістом і формою викладу. Тільки 
тепер  можна припускати, що О. Д. Королевич, 
підступно зневажений і викреслений з літера-
турного процесу, оживав у своїх лекціях, зна-

ходив у них життєву силу й натхнення. Він прекрасно знав українську 
літературу, бо сам був із цієї літератури. 

М. С. Чубач викладав на найвищому рівні зарубіжну літературу. 
Фахові знання у нього, як і О. Д. Королевича, поєднувалися з бездоганною 
лекторською майстерністю і “безконспектністю” викладу матеріалу. Він 
був дуже емоційний і запальний, боляче переживав тогочасну нашу 
національно-культурну ситуацію. Можна без перебільшення твердити, що 
у М. С. Чубача наша група пройшла справжню школу національного 
виховання, формування національної свідомості на тлі тих інтернаці-
ональних сюжетів і мотивів, які в багатьох випадках визначали зміст 
лекцій із зарубіжної літератури. 

Л. Й. Коцюба викладала в нас виразне читання (особливо запам’я-
талася її інтерпретація Шевченкової перлини “Сон. На панщині пшеницю 
жала...”) і керувала педагогічною практикою. Леся Йосипівна працювала 
над кандидатською дисертацією, присвяченою фольклористичній діяль-
ності Опанаса Марковича. Вона до деталей з’ясувала проблему свого 
дослідження, виявила справжню ерудицію науковця. Українська справа 
стала девізом її життя. Порівняння й зіставлення потребують обережного 
ставлення до них, але я наважуся все-таки на порівняння Лесі Йосипівни 
з Оленою Телігою, відомою нам тепер із її поетичних творів та публікацій 
про неї. Л. Й. Коцюба – з особистостей типу, репрезентованого О. Телігою. 

Кишенько 
Марія Герасимівна 
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Хочу добрим словом згадати викладачку німецької мови Калерію 
Федорівну Духанову – інтелігентку, як кажуть, старої школи. Викладання 
іноземної мови в повоєнні роки не було дуже вдячною справою, тому що 
тогочасна середня сільська школа (а майже всі студенти нашої групи 
вийшли саме з такої школи) не давала належних знань через брак фахово 
підготовлених учителів. Однак К. Ф. Духанова спонукала мене до серйоз-
ного ставлення до свого предмета, і я розпочав свою кар’єру як учитель 
німецької мови Удайцівської середньої школи на Прилуччині. І ще одна 
особиста деталь: через помилковий діагноз (ангіну було кваліфіковано як 
скарлатину) я потрапив до інфекційної лікарні, де мене відвідувала 
К. Ф. Духанова з цукерками “Чорна смородина”. 

Особливо пам’ятна для мене лінія особистого – знайомство в стінах 
інституту з дорогою для мене людиною – дружиною Ніною. Спасибі долі, 
що вона подбала про переведення її англійського курсу з Вінницького 
педінституту до Ніжинського. Між іншим, до цього знайомства стала 
причетною і наука. Ніна також одержала диплом за наукову роботу з 
психології, виконану під керівництвом М. І. Кругляка. Поєдналися два 
дипломи. 

Викладачам факультету англійської мови тоді належала визначна 
роль в організації культурних заходів. Невтомний, енергійний, інтелі-
гентний Олександр Ісаакович Близнюк не тільки подбав про облаштування 
модерного щодо свого часу лінгафонного кабінету для студентів свого 
факультету, а й був організатором прекрасних студентських вечорів відпо-
чинку у відновленому на третьому поверсі вестибюлі. Доводилося вда-
ватися до різних хитрощів, щоб кожного разу потрапити на такий вечір. 

З далекого минулого веде свій початок дружба з дорогими для мене 
Іваном Петровичем Костенком і Тамарою Дмитрівною Пінчук. Це мої 
викладачі, люди, по-справжньому віддані своїй справі. 

Іван Петрович пережив драматичні події війни, став прекрасним 
істориком, залюбленим у рідний край, про долю й людей якого він написав 
сотні статей і розвідок.  

Тамара Дмитрівна прекрасно викладала нам історію педагогіки, 
щойно закінчивши педінститут у Києві. Вона – ерудит і естет, людина не 
тільки з тонким, а й професійним відчуттям прекрасного, Тамара Дмит-
рівна уміє зупинити й зафіксувати на фотоплівці мить, що переростає в 
художній образ. Хай такі миті не дають спокою Тамарі Дмитрівні. 

Люблю повертатися в простір рідного Ніжина, особливо навесні, 
коли обабіч залізниці цвітуть жовті півники. Здійснюючи можливе – по-
вернення у простір, повертаюся і в минулі часи, але тільки в 
ретроспективній уяві.справою. 

 
Публікація спогадів Грищенка А. П. здійснюється за книгою: І дорогий, і 

незабутній / за заг. ред. Т. Д. Пінчук. – Ніжин : ТОВ “Видавництво 
“Аспект-поліграф”, 2005. – С. 97–99. 
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Тамара Дмитрівна Пінчук у колі своїх книжок 
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КРОНІКОВСЬКА  
Наталія Михайлівна 

 
випускниця природничого факультету 
Ніжинського педагогічного інституту  
ім. М. В. Гоголя 1958 року, заслужена 

вчителька Української PCP, 
вчитель-методист Хрещатинської ЗОШ  

на Чернігівщині 
 

 
 

Назавжди з вами, дорогі викладачі 
 
Я пишаюся, що навчалась в НДПІ ім. М. Гоголя у 1953–1958 рр. 

Навчали мене наукам і методиці навчання цих предметів у школі наші 
мудрі, високоосвічені, добропорядні викладачі цього прекрасного вузу. Ці 
добрі люди жили нашим життям: раділи нашим успіхам і переживали 
наші невдачі. 

Схиляю голову перед світлою пам’яттю нашого декана природничого 
факультету Сергія Трохимовича Новикова. По праву ми його називали 
батьком. 

В пам’яті наші демонстрації на революційні свята, коли нам дуже 
хотілося додому, і Сергій Трохимович умовляв нас пронести транспаранти 
по площі – і їдьте собі додому, а він потурбується про доставку їх до 
інституту. 

Вже сорок п'ять років навчаю дітей і намагаюся хоч трохи по доброті 
бути схожою на Сергія Трохимовича Новикова. 

У школі я вивчала французьку мову, і в групі такою я виявилася 
одна, решта товаришів вивчали німецьку й англійську мови. Викладач 
англійської мови обіцяла почати з нуля. Перший курс пройшов “успішно”, 
а на другому курсі викладач був уже інший, і моя англійська вимова 
приводила її в жах, а в журналі пішли одні двійки. 

Викладач прийшла в деканат поскаржитись на мене і сказала, що не 
допустить мене до складання екзамену. Декан був вражений: це ж 
Сталінський стипендіат! 

Мене викликали в деканат, і, крім моря сліз, більше нічого сказати у 
виправдання я не могла. Після лекцій секретар покликала мене в деканат. 
Сергій Трохимович зі співчуттям і втіхою мені сказав, що викладач оцінку 
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на екзамені мені поставить, але не “п'ять”. Для мене це був удар (бо я ж 
була Сталінський стипендіат). 

Вранці йшла, опустивши голову, а назустріч радісний Сергій Трохи-
мович: “Наташа, екзамен замінено на залік”. Моєму щастю не було меж, і 
разом радів мій декан. На превеликий жаль, він рано пішов із життя. 

А скільки доброго пригадується про доцента кафедри хімії Барама 
Оскара Мойсейовича! Він був дуже суворим, але надзвичайно відпові-
дальним, чесним, чуйним і порядним. Якщо студент знав хімію – для 
Оскара Мойсейовича це була найкраща людина. Не терпів ледачих. Він був 
нашим куратором, і ми часто їздили з ним на роботу. Хоч він і був інва-
лідом, але намагався працювати з нами на рівних, підбадьорював нас. 

 

 
Викладачі природничого факультету 50–60-х рр. 

 
 
У своїй роботі я наслідую Оскара Мойсейовича і завжди працюю 

нарівні з учнями і навіть більше. Дітям це дуже подобається. О. М. Барам 
сам був трудоголіком, любив і цінував тих, хто працював розумово і 
фізично.  

Як ми, студенти, цінували довіру до нас з боку викладачів! Завжди в 
пам’яті професор Георгій Миколайович Гасовський – строгий, 
вимогливий, розумний і справедливий. 
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Викладачі природничого факультету Г. М. Гасовський  і С. О. Мулярчук 

 
 
Ми відчували, що наш наставник не зовсім згодний з тодішнім 

процвітанням у біології вчення Трохима Денисовича Лисенка. Страшній 
критиці піддавали тоді теорії генної спадковості Вейсмана, Менделя, 
Моргана, називаючи їх антинауковими і т.п. 

Георгій Миколайович, читаючи лекції з дарвінізму, розповідав і про 
заборонені на той час теорії і піддавав критиці деякі положення вчення 
Т. Д. Лисенка. Я завжди ретельно записувала все сказане на лекціях. 

Між студентами вже пройшла чутка, що Г. М. Гасовський потрапив 
у немилість. 

Одного разу мене викликав парторг факультету і попросив зошит із 
лекціями з дарвінізму. Я пообіцяла принести зошит завтра, але, пора-
дившись зі старшим товаришем і старостою групи Богмою Д. М., за ніч усе 
переписала, опустивши все “сумнівне”. А через день у Г. М. Гасовського 
був день народження. Довго ми сиділи на агробіостанції в засідці, чека-
ючи, поки відчиниться вікно в його квартирі (ми вже дослідили, що 
завжди вранці о 6 годині він відчиняв вікно). Швидко на підвіконня ліг 
букет квітів і записка “Ми з Вами, Георгію Миколайовичу”. 

Відверто кажучи, ми з острахом ішли до нього на екзамен, бо він був 
дуже вимогливим, але й справедливим. 

На озброєння у своїй педагогічній роботі я у Георгія Миколайовича 
взяла уміння давати “аванс”, це дуже допомагає в роботі з учнями. Вони 
намагаються завжди не підвести і все вивчать, зроблять, якщо відчують, 
що вчитель їх розуміє і йде назустріч. 

Студенткою я ніколи не користувалася шпаргалками. Складали 
дарвінізм в аудиторії, де над дверима була скляна рама. Перед дверима 
всім розповідала, а коли зайшла і взяла білет, то запахло провалом. Друге 
і третє питання знала добре, а матеріал першого ніби й не чула. Показую у 
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віконце, що першого питання не знаю, але від допомоги відмовилась. Ось 
моя черга відповідати. І професор пропонує мені почати з останнього 
питання, а потім друге. Він мені сказав, що впевнений, що й перше 
питання я знаю так, як і ці, і поставив “відмінно”. Яка ж я була рада! 

Увечері пішли в парк ім. Т. Шевченка, а назустріч по алеї йде 
Георгій Миколайович. Коли порівнялись, він мене покликав і лагідно 
спитав: “Наташа, то перше питання вже добре знаєш?” Тільки тоді я 
оцінила його людяність і часто про це розповідаю своїм учням і намагаюсь 
бути схожою на нього. 

На державні екзамени я обрала зоологію. Георгій Миколайович попе-
редив мене, щоб узяла ботаніку, бо на зоології буде мені “жарко”, а тим 
більше Сталінському стипендіату. 

Головою державної комісії був ректор педінституту з м. Суми. 
Я ризикнула, розповіла все й відповіла на всі додаткові питання. 

Мені поставили оцінку “чотири”, мотивуючи, що дала невпевнену відпо-
відь на питання, як голуби годують своїх малят. Диплом із відзнакою я не 
одержала, дуже переживала, і мені було соромно перед своїми 
викладачами. 

Але думаю, що виправдала сподівання своїх наставників. Чесно 
працювала сільським учителем, і мої учні мали ґрунтовні знання з хімії. 

У 1965 році вже одержала відзнаку “Відмінник народної освіти”, у 
1978 році – звання “Заслужений учитель”, у 1988 році – “Медаль 
А. С. Макаренка”, у 1976 році першата єдина і одна у Козелецькому 
районі одержала звання “Учитель-методист”. У 1994 році отримала 
Соросівський грант і звання “Соросівський учитель”. 

Усім, чого я досягла у своїй роботі, я вдячна своїм наставникам – 
викладачам дорогого для мене вузу НДПУ імені Миколи Гоголя. 

З теплом і вдячністю згадую добрих, чуйних, освічених, людяних 
Солдатова М. П., Копніна М. М., Мулярчука С. О., Нагорну П. І.; молодих, 
життєрадісних, завзятих і енергійних викладачів Назарову Л. С., Боро-
діну (Богму) О. Л., Пінчук Т. Д. і всіх наших прекрасних викладачів. 
Багато епізодів спливає в пам’яті із щасливих студентських років, але всіх 
не перерахуєш. 

Відданості своїй справі, доброти до молодого покоління, уважності, 
чуйності ми, студенти, вчились у своїх наставників, їх імена назавжди в 
наших серцях. 

 
Публікація спогадів Кроніковської Н. М. здійснюється за книгою: І дорогий, 

і незабутній / За заг. ред. Т. Д. Пінчук. – Ніжин : ТОВ “Видавництво 
“Аспект-поліграф”, 2005. – С. 88–90. 
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Випускне фото біологів 1958 р. 
 
 

      
 

Василевська Євгенія Василівна – завідувачка кафедри зоології,  
депутат Верховної Ради України IV (1955 р.) та V (1959 р.) скликань 
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ПОЛОВЕЦЬ 
Володимир Михайлович 

 
випускник історико-філологічного 

факультету Ніжинського педагогічного 
інституту ім. М. В. Гоголя 1958 р., доктор 

історичних наук, професор, завідувач кафедри 
українознавства і політології  

Чернігівського державного педагогічного  
університету імені Т. Г. Шевченка 

 
 

 
 

У світі прекрасного 
 
Як і всі юнаки повоєнних літ, я мріяв бути військовим. Привід 

вступати до Ніжинського державного педагогічного інституту 
ім. М. В. Гоголя дала молода випускниця історико-філологічного 
факультету цього вузу Наталія Тимофіївна Стародуб, яка прибула до нас у 
той час, коли я навчався в 10 класі Вороньківської СШ Бобровицького 
району, і стала нашим класним керівником. Розповідаючи про історію 
заснування Ніжинської гімназії вищих наук, її випускників, серед яких 
були М. В. Гоголь, Є. П. Гребінка, Л. І. Глібов, О. С. Афанасьєв-Чуж-
бинський, Д. І. Журавський, а пізніше Ю. О. Збанацький, О. І. Ющен-
ко, М. З. Шамота, М. Н. Петровський, І. Г. Спаський та ін., вона 
пов’язувала проникнення передових ідей і прогресивних течій у навчаль-
ному процесі гімназії з декабристським рухом, до якого с. Вороньки мали 
безпосереднє відношення як колишній земельний наділ і один із маєтків 
князів Раєвських і Волконських. Після таких уроків 5 випускників школи 
з 21 у 1954 році подали заяви до Ніжинського педінституту. Цей епізод я 
часто згадую в розмовах зі студентами-випускниками свого вузу, 
наголошуючи на тому, яким переконливим є вплив на довірливих і 
допитливих учнів, особливо сільської школи, образ молодого вчителя, його 
особистий приклад і вміння викликати гордість за свою професію і свою 
альма матер. Уже навчаючись на історико-філологічному факультеті 
інституту, я з першого курсу зустрівся з такими неординарними й 
талановитими викладачами, як Ю. А. Савченко, Н. М. Дзюбанова, 
Є. Г. Кулинич, Г. П. Васильківський, А. А. Тамбовцева, В. І. Солдатов, 
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Ф. М. Протас, М. Г. Глінка, П. Ф. Білий, М. І. Кругляк, М. А. Лєске-
вич, М. І. Повод, О. І. Панфьоров та багато інших. 

Саме в той час прибули до інституту й успішно розпочинали свою 
діяльність молоді викладачі О. Л. Богма, Т. Д. Пінчук, В. П. Іванов, 
І. П. Костенко, В. І. Власенко, О. І. Близнюк. 

Про кожного з них можна розповідати годинами, кожен з них 
залишив значний слід у серцях своїх вихованців, особистим прикладом 
вони визначили не одному з нас шлях у викладачі вищої школи. Лекції 
старшого викладача Ю. А. Савченка відкривали нам світ візантійського, 
італійського, фламандського, французького, російського, українського 
живопису, графіки і скульптури. Художник і досвідчений лектор, фахі-
вець із живопису епохи Відродження, він вчив нас розумітися на картинах 
Рафаеля, Тиціана, Мікеланджело, Базарі, Рубенса та Веласкеса, проводив 
лекції в картинній галереї інституту, розповідав сюжети кожної з її картин 
та історію  її заснування, починаючи з того часу, коли у 1845 р. граф 
О. Г. Кушельов-Безбородько у зв’язку з 25-річчям Ніжинської вищої 
школи подарував 175 картин зі свого власного картинного фонду для того, 
щоб вони служили розвиткові “добрих смаків вихованців цього 
навчального закладу”. 

Доцент Г. П. Васильківський – неперевершений знавець зарубіжної 
літератури, вражав нас своїми знаннями сотень прізвищ, імен, дат, 
сюжетів, назв романів, повістей, поем та оповідань. При цьому в житті 
Григорій Петрович залишався скромною і навіть соромливою людиною. 
Тільки значно пізніше, після закінчення інституту, я дізнався, що він був 
ще й талановитим публіцистом і письменником. 

Нінель Михайлівна Дзюбанова вчила нас 
культурі мови. На той час це був невеличкий 
спецкурс, десь близько 30 годин, половина з них 
– практичні заняття, під час яких вона навчала 
нас правильній орфоепії та орфографії, особли-
востям усної та письмової літературної і народної 
мови. 

Пригадую, як з перших же занять доцент 
А. А. Тамбовцева залучала нас в історичний гур-
ток краєзнавців, прищеплюючи любов до малої 
батьківщини, допомагала кожному обрати тему 
дослідження та готуватися до перших наукових 
студентських конференцій, на яких наголошува-
ла, що саме при сумлінному ставленні до справи 
серед нас з’являться майбутні викладачі вузів і 
науковці. 

Директором інституту (так називалася по-
сада ректора) був у той час доцент Марк Іванович 
Повод, учасник Великої Вітчизняної війни, полковник у відставці, історик 
за фахом і педагог за покликанням. Незважаючи на нестатки першого 
повоєнного десятиліття, він зумів поставити навчально-виховну роботу в 
інституті так, як у найкращих тоді вищих навчальних закладах, 
залучаючи до викладацької роботи досвідчених викладачів вузів м. Києва. 

Повод  
Марк Іванович 
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Він намагався розширити навчально-матеріальну базу факультетів та 
збільшити фонд бібліотеки. 

З перших днів навчання в інституті ми потрапили в ауру, яка 
ненавмисно створювалася професорсько-викладацьким колективом. Наші 
наставники були прикладом не тільки глибокого знання своєї справи, 
першокласними фахівцями, але й взірцем своїми манерами і поведінкою. 
Здається, в невеличкому на той час 30-тисячному Ніжині викладача 
інституту можна було визначити на вулиці за його зовнішнім виглядом. 
Пізніше, задумуючись над цим фактом, я доходив висновку, що таку ауру 
створювали історія одного з найстаріших у нашій країні навчальних 
закладів, у стінах якого виховувалися видатні представники різних 
поколінь нашого народу, великі письменники, вчені, художники та нау-
ковці. Для них стіни вузу були старовинним палацом науки й культури, до 
якого ставились як до храму. Важливу роль у цьому плані відігравала 
бібліотека інституту, справжня перлина знань, у фондах її налічувалося 
біля півмільйона книжок і понад 3 тисячі журналів, особливу цінність 
серед яких становили часописи першої половини XIX ст. Пригадую, з 
яким трепетом ми брали в руки рідкісні екземпляри старовинних книжок 
ХVІ–ХVІІ століть, у тому числі “Іліаду” та “Одіссею” Гомера, “Енеїду” 
Вергілія, “Граматику” Мелетія Смотрицького (1619 р.), “Арифметику” 
Магницького (1703 р.), рукописи гетьманських універсалів ХVІІ–ХVІІІ 
століть, твори Д. Дідро, М. В. Ломоносова, О. М. Радіщева. 

Музей М. В. Гоголя, заснований у 1909 р. у зв’язку зі 100-річчям від 
дня народження Миколи Васильовича, та картинна галерея інституту 
відомі далеко за межами нашої області. Експонати, що стосуються перебу-
вання Гоголя-Яновського в гімназії у 1821–1828 рр., – це підручники, 
навчальні посібники, фізичні прилади, матеріали про гоголівську 
творчість, гоголівські традиції в житті Ніжинського вузу. 

Пам'ятаю, як у 1957 р. поряд із музеєм Гоголя в трьох кімнатах було 
відкрито картинну галерею, колекція її складалася з 230 картин. Це були 
оригінали й копії російських, українських і зарубіжних художників 
ХІV–ХХ століть. Найбільше вражав розділ італійського мистецтва, пред-
ставлений полотнами болонської, венеціанської, флорентійської та неапо-
літанської шкіл. Були тут полотна фламандського і нідерландського 
живопису, картини Рубенса і Рібери, картини російських художників 
Плахова, Андреєва, Іванова та інших. 

Картинна галерея мала літографії картин Третьяковки, що разом з 
експонатами музею та її багатим арсеналом використовувалися як на-
вчальний матеріал і могутній засіб виховання та розвитку естетичних 
смаків майбутніх педагогів. 

Формували особистість молодих учителів постійні зустрічі з провід-
ними діячами науки і культури. У стінах і аудиторіях інституту неодно-
разово виступали: І. Паторжинський, М. Литвиненко-Вольгемут, Гнат 
Юра, Ю. Шумський, Н. Ужвій, Д. Гнатюк, Ю. Гуляєв, Д. Кабалевський, 
А. Хачатурян, Г. Майборода, М. Рильський, П. Тичина, В. Сосюра, 
О. Вишня, О. Корнійчук, В. Василевська, О. Гончар, Ю. Збанацький, 
С. Олійник, П. Воронько та ін. 
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Завідувач музею доц. А. М. Гулак проводить екскурсію в картинній галереї 
 
 

 

 
 

Ректор інституту М. І. Повод зустрічає акторів театру ім. І. Франка  
Н. Ужвій та Є. Пономаренка 
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Отже, виповнилося 46 років після закінчення Ніжинського держав-
ного педагогічного інституту. Це добра половина людського віку, і 
сьогодні, згадуючи про свої юні студентські роки, бачиш, як багато вони 
дали тобі для формування особистості, як навчили працювати й 
використовувати кожну хвилину для збагачення свого життєвого досвіду, 
професійного вдосконалення й громадянського становлення. 

 
Публікація спогадів Половця В. М. здійснюється за книгою: І дорогий, і 

незабутній / за заг. ред. Т. Д. Пінчук. – Ніжин : ТОВ “Видавництво 
“Аспект-поліграф”, 2005. – С. 91–93. 

 
Студенти І курсу відділення історії НДПІ. Травень 1955 р. 
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ГРУДІНА 
Діна Дмитрівна 

 
випускниця фізико-математичного 

факультету Ніжинського педагогічного 
інституту ім. М. В. Гоголя 1958 року, згодом 

інституту ім. Гнєсіних у Москві, 
вчителювала, керувала хорами, нині проживає у США 

 
 
 

Математика і музика – дві мої музи 
 

Педагоги 
Дивуюся людській пам'яті: сьогодні я пригадую багато пережитого 

давним-давно. Якісь дрібниці, слова, навіть інтонацію, з якою вони були 
сказані. А може, справді, як кажуть психологи, наша пам'ять найдовше 
утримує ту інформацію, яка тісно пов'язана з емоціями. Тоді це пояснює, 
чому моя пам'ять зберегла все, що пов'язане з навчанням у Ніжинському 
педінституті. Адже тут мене все вражало: лекції, семінари, практичні 
заняття. Ми швидко відчули себе вже не школярами, а дорослими. І 
сприяло цьому спілкування з викладачами. 

В'ячеслав Максимович Савченко був деканом фізико-математичного 
факультету. Це він допоміг мені виправити помилку, яку я зробила під час 
вступу. Не розуміючи різниці між відділеннями факультету, вступила на 
фізичне, тоді як мене вабила математика. У перший день занять, коли всіх 
першокурсників зібрав декан, я почула від нього: “Якщо хтось хоче 
перейти з одного відділення на інше, зробіть це терміново, бо пізніше буде 
вже пізно”. Я аж скрикнула: “Я хочу перейти на математичне!” На моє 
щастя, знайшовся хлопець, Микола Шелест, який зі мною помінявся. Я й 
досі вдячна їм обом. 

Із вдячністю пригадую цікаві й корисні лекції з історії педагогіки 
Тамари Дмитрівни Пінчук; з психології Марка Ісаєвича Кругляка. Я на 
все життя зберегла зацікавленість у цих науках, продовжувала читати 
твори з педагогіки та психології А. Макаренка, В. Сухомлинського, С. Со-
ловейчика, В. Леві, передплачувала педагогічні журнали. Лекції й поради 
наших високопрофесійних і досвідчених педагогів завжди ставали мені у 
пригоді.  

Молоді викладачі Л. І. Нестеренко та І. С. Матюшко вели в нас пере-
важно практичні заняття з різних математичних предметів. Вони ще не 
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мали тоді наукових ступенів, але відчувалася закоханість у математику, 
глибоке знання предмета. 

В. Ю. Назаров належав до групи молодих викладачів. Ми всі дуже 
симпатизували красивому чоловіку, колишньому фронтовику, обдарова-
ному, вимогливому викладачу математики, у якому відчувалася висока 
культура й ерудиція. При всіх цих якостях Володимир Юрійович не цу-
рався спілкування зі студентами поза лекціями. Пам'ятаю одну з ново-
річних ночей в інституті, де кожну аудиторію скуповувала якась сту-
дентська група. До нас завітав Назаров, На столах був тодішній 
студентський шик: плодоягідне вино “Сонцедар”. 

– Володимире Юрійовичу, дякуємо, що зайшли до нас! Випийте з 
нами! 

– Ой, що це? Я повинен випити це чорнило?! 
Всі сміються. 
– Так! Випийте з нами! 
І Володимир Юрійович перехи-

ляє чарку, а всі йому аплодують. Тут і 
пісня залунала, і наш гість її підхопив 
глибоким баритоном: 
          ...Любив, любив дівчиноньку  
          Людям, не собі.  

Ой, жаль, жаль! –  
Мені буде, візьмуть її люди,  
Візьмуть її люди, моя не буде!.. 

Як це було приємно! Як 
по-людськи тепло... 

Мені пощастило бути в бригаді 
студентів, практикою яких у середній 
школі № 7 завідував Володимир 
Юрійович. Тут ми, студенти, зустрі-
лися з ним уже не як з серйозним і 
вимогливим викладачем вищої мате-
матики, а як з педагогом-методистом, 
що вів нас, початківців, першими 
стежинками майбутніх учителів. 

Спочатку ми тільки були при-
сутні на уроках учителів, а потім 
аналізували їх разом із Володимиром 
Юрійовичем. Він давав нам вислови-
тись, з повагою прислухався до на-
ших спостережень. Потім підсумову-
вав усе побачене й почуте, і ми диву-
валися, як багато ми не помітили, як 
по-різному можна було викласти ту 
чи іншу тему. 

Настав час і нам проводити уроки. Як детально наш керівник 
аналізував із кожним із нас план його уроку, як суворо вимагав ґрунтовного 
володіння матеріалом. А вже аналізуючи проведений урок, не пропускав 

В. Ю. Назаров зі студентами ІІІ курсу 
фізико-математичного факультету 
(зліва направо) В. Шелудченко,  

Д. Д. Грудіною і Л. Топольською 
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жодного промаху. Якось одна з нас, викладаючи тему “Паралельність 
прямих”, навела “приклад із життя”: “Коли ви йдете по мосту, то перила 
паралельні”. Аналізуючи урок, Володимир Юрійович звертається до прак-
тикантки: “А коли ви не йдете по мосту, то перила вже не паралельні?” 

“Боже, який сором, як я могла так сказати?!” Так він з притаманним 
йому, ніколи не образливим гумором учив нас стежити за чистотою й 
культурою мови, за логічністю викладу матеріалу. Згадую один випадок, 
який – хоч скільки років пройшло! – а ще й досі гріє душу. 

Це було після мого досить вдалого уроку на тій практиці. Аналізу-
ючи його, Володимир Юрійович сказав так: – А знаєте, чим мені сподоб-
ався урок Діни Дмитрівни? (до речі, він привчав нас у школі називати 
один одного по імені та по батькові, а не “Лількати і Дінькати”). Я сидів, 
слухав її і чекав, що ось-ось почую якесь чудо – так зацікавила вона своєю 
розповіддю. А мова ж ішла про звичайну теорему, яку я давно знаю. 

Так міг похвалити тільки справжній учитель, який радіє за успіх 
свого учня не менше від самого вчителя. 

Звичайно, я й раніше, протягом усієї моєї праці в школі, пам’ятала 
уроки й поради всіх моїх дорогих викладачів, що вчили нас протягом 
п’яти щасливих літ. 

Зі старшого покоління дуже колоритною особистістю був врівнова-
жений Антон Матвійович Соломаха. Його такий непростий з першого разу 
предмет – математичний аналіз – пізніше стає одним із улюблених. Ми 
вивчали його і за конспектами лекцій, і за рекомендованою літературою. 
Соломаха з величезною повагою згадував лекції академіка Граве, які без-
посередньо слухав. Очевидно, за його методикою ніяке твердження не 
приймалося бездоказово. Згодом ми пройнялися красою таких матема-
тичних операцій і наших учнів учили нічого не приймати на віру: 
математика – точна наука; доведи, а потім стверджуй. 

Сивоголовий худорлявий Михайло Семенович Кармінський запа-
м'ятався академічною манерою викладання. Був трохи суховатим, але 
бездоганно точним, незважаючи на те, що ніколи не користувався ніякими 
записами під час читання лекцій. Відчувалася в ньому шляхетність, енци-
клопедична обізнаність, яка пояснювалася, як я дізналася пізніше, його 
освітою - спочатку класична гімназія, пізніше – Київський університет. 

На відміну від інших педагогів, з Кармінським я ніколи не спілку-
валася поза екзаменами й заліками. Нам усім здавалася, що він не 
допускав подібних стосунків. Але я помилялася. Нещодавно в телефонній 
розмові з моєю двоюрідною сестрою Раєю, яка мешкає в Харкові, я 
дізналася, що з Кармінським спілкувалася мама Женя. 

Рая після закінчення Ніжинської середньої школи № 3 в 1946 році 
вирішила вступати до Київського медінституту. Непогано склавши вступні 
іспити, вона не пройшла за конкурсом і повернулася до Ніжина. 
Зажурена, почала шукати роботу й уже збиралася оформлятися 
робітницею на засолзавод. Та Женя, яка над усе цінувала освіту, 
обурилася з цього приводу: “Як?! Моя племінниця, що так добре закінчила 
школу. –  і не буде далі вчитися?! Почекай-но!” 

І Женя, взявши всі документи про освіту й про складені екзамени в 
медінститут, пішла до М. С. Кармінського. 
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Хоча вступні іспити вже завершилися, Михайло Семенович зустрів 
Євгенівну Якимівну Тарнавську привітно. Він довгий час лікувався в неї. 
Вислухавши, забрав усі документи й пішов до приймальної комісії. Там 
підтримали дівчину (чи шанованого педагога?) і зарахували Раю на 
фізичне відділення фізмату. Невдовзі листом із Києва повідомили про її 
зарахування до медінституту. Але Рая почувалася щасливою, ставши 
студенткою в Ніжині, і ніколи про це не пошкодувала. 

Мабуть, і Кармінський ніколи не пожалкував про свій вчинок. Адже 
Рая успішно закінчила фізмат, викладала за призначенням фізику в 
Бердичівському педінституті, Ужгородському, а переїхавши до Харкова – 
в Інституті радіоелектроніки до виходу на пенсію з посади старшого 
викладача. 

Ця оповідь свідчить про те, що поряд із нами жила прекрасна 
людина, не здатна до зайвих балачок, але з відкритою душею для добрих 
справ. Жалкую, що мої родичі втаїли це від мене. А я могла б зустріти його 
й подякувати за сестру. І може, тоді б побачила його добру посмішку? 

Хочу згадати ще двох педагогів, які не викладали на нашому 
факультеті, але без них наше студентське життя не було б таким світлим і 
радісним. Це Роман Львович Гуревич і Олександр Ісаакович Близнюк. 

Роман Львович був одним із організаторів факультету англійської 
мови, ленінградець, учасник Великої Вітчизняної війни. Він був закоха-
ний у театр і. маючи режисерську освіту, очолив студентський драма-
тичний театр вузу. В репертуарі були класичні й сучасні твори, такі як 
“Ревізор” Миколи Гоголя, “Дочка прокурора”. Кожна вистава викликала 
захоплення в студентів і викладачів. 

Не пригадую назви спектаклю, у якому йшлося про революційні 
події. Щось голосно виголошував матрос на барикаді. Усі грали майстерно, 
натхненно, захоплюючи публіку, яка довго аплодувала. Мені запам'ятався 
юнак, що виконував роль матроса. Він здавався мені страшенно приваб-
ливим. На якомусь зі студентських вечорів ми познайомилися, почали 
зустрічатися. На жаль, в житті він не виправдовував моїх очікувань, хоч 
був хорошим хлопцем. Він бував у нас удома, і мама Женя пригощала 
його, чим могла. Можливо, він подобався їй тому, що носив ім'я улюбле-
ного брата – Митя. 

Дмитрова пропозиція руки й серця стала для мене несподіваною. Ми 
ж тільки дружили. Я задумалася про те, як йому чемно відмовити, а він 
раптом каже: “Тільки хочу попередити, що ми поїдемо в село. А там у нас 
господарство, корова, яку треба доїти”. Я зраділа. “Митю, – відповідаю 
йому, – хіба ж я зможу ходити за коровою, я ж міська дівчина. І до того ж 
я хочу далі вчитися в музичному училищі (я вже закінчувала фізмат)”. 
Митя обурився: 

– Навіщо це тобі? Ти вже маєш освіту, нащо знову щось починати? 
– Але ж мені це цікаво. 
Отак я й не попала в село до корів і не шкодую про це. 
Олександр Ісаакович Близнюк теж працював на факультеті англій-

ської мови. Як і його колега Гуревич, мав тонкий художній смак, який 
розвивали ще з дитинства в його інтелігентній сім'ї. Ми тоді не знали про 
багатогранну діяльність Близнюка у здійсненні найцікавіших нововведень 
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на факультеті. Але його робота не обмежувалася тільки факультетом. 
Будучи головою художньої ради інституту, він виховував естетичний смак 
у студентів нашого вузу. Він був для нас взірцем в усьому – в освіченості, 
в поведінці, в манерах, в одязі. А як ми чекали щонедільних вечорів відпо-
чинку в яскраво освітленій залі з блискучим паркетом і з гарною музикою! 
Усе це відбувалося завдяки Близнюку і в його присутності. 

Ці вечори любили й наші студенти, і студенти інших навчальних 
закладів. Пригадую кумедний випадок, який стався тут зі мною. На 
одному з вечорів я помітила міського хлопця, який не був нашим студен-
том. Дівчата називали його В. Л. і вважали ловеласом. Зовнішність він мав 
виграшну й дуже нею пишався. 

Лунає музика, і я бачу як В. Л. прямує до мене й запрошує на 
танець. Приємно, звичайно. Танець закінчується, хлопець відходить, а 
потім знову запрошує на новий танець. Мене це трохи дивує, адже в залі 
багато гарних дівчат. Ось так, здогадуюся я, це тому, що на мені нова 
червона сукня, яка мені пасує. А він уже розговорився. Танцюємо блюз. 

– Як ви гарно рухаєтеся під цю музику. 
– Я люблю повільні танці. 
Я люблю й швидкі, і повільні танці, але ж не буду я йому зразу про 

себе розповідати. Танцюємо вальс. 
– Ви літаєте, як пушинка, – каже він мені. Побачив би він цю 

“пушинку” тепер! А тоді, звичайно, такі компліменти подобалися. 
 

 
 

Разом з улюбленим викладачем і диригентом Л. М. Тевзадзе стоять  
(зліва направо) Ніла Верес, Діна Грудіна, Ліда Козачок 

 
 
Так ми і протанцювали весь вечір. Нарешті оголосили останній 

танець. Мій кавалер звертається до мене російською мовою: “Можно мне 
Вас провести?” 

А вимоги до кавалерів у мене були суворі. Я припинила листування з 
хлопцем, який написав: “Пиши обо всем, что тебя смущает, что сомневает”. 
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Неграмотний, подумала я і про цього залицяльника. Замість “про-
водить” сказав “провести”. Через що? Мінне поле? Кордон? Може, він хоче 
мене обдурити? І я відповідаю йому: “Ну, что Вы, я никому не позволю 
себя провести!” 

У хлопця обличчя спочатку стало здивованим, потім розгубленим. 
Він не зрозумів мого “тонкого гумору”. Його приголомшило те, що йому 
відмовили. А таке, очевидно, не часто траплялося в його практиці. Я ж 
пишалася собою: самому В. Л. відмовила! А що! Навчися спочатку пра-
вильно говорити! Випадок цей запам'ятався як приклад мого юнацького 
максималізму. 

 
Математика і музика 

Протягом навчання в Ніжинському педінституті я співала в інсти-
тутському хорі. До міжфакультетського огляду художньої самодіяльності 
треба було підготувати виступ нашого фізико-математичного факультету. 
Я зібрала дівчаток і розучила з ними кілька пісень на три голоси acapella. 
Наш виступ привернув увагу студентів і викладачів. Чутлива і уважна 
Лідія Іванівна Колесник після концерту надіслала мені листівку, у якій 
були такі слова: “Ви даруєте людям радість. Хай і вони платять вам так 
само”. 

Пізніше наш ансамбль виконував із великою насолодою “Пісню про 
вчительку” Платона Майбороди, на той час зовсім нову. З часом вона стала 
широко відомою. Але, на жаль, новітні твори витиснули такі проник-
ливо-ліричні зворушливі рядки: 

“Сонечко встає і шумить трава, Бачу стежку, де проходиш ти, Рідна 
ти. Вчителько моя, зоре світова, Де тебе шукати, де тебе знайти?” 

Пісню сприйняли з захопленням. Підвівся проректор із заочної 
освіти С. П. Бондур, уже немолодий сивочолий чоловік, і сказав: “З цих 
стін вийшло багато прекрасних учителів. Але вперше тут прозвучала 
пісня, яка славить благородну працю педагога. Дякуємо вам за цей 
виступ”. 

На той час в інституті вже була заснована кафедра музики, запро-
шено талановитих музикантів, серед яких Віктор Михайлович Іконник1 і 
Лілія Миколаївна Тевзадзе. 

Після першого виступу мого ансамблю Віктор Михайлович запитав: 

____________________ 
1 Віктор Михайлович Іконник (29.ІХ. 1929, с. Іванівка, тепер Семенівського району 
Полтавської області – 18.01.2000, м. Київ) – український хоровий диригент, 
народний артист України з 1989 року. 
Закінчив 1957 року Одеську консерваторію. З 1957 року викладав у Ніжинському, 
1961–73 – в Київському педінститутах. В 1961–68 роках – в Київській консерва-
торії. 1973–89 – художній керівник і головний диригент Київського камерного хору 
імені Б. Лятошинського, з 1992 року реорганізований в Ансамбль класичної музики 
(хор і оркестр) імені Б. Лятошинського. Автор хорових творів та обробок народних 
пісень (збірник “Хорові мініатюри”, 1981), лауреат Національної премії імені 
Тараса Шевченка, 1982 рік. 
За чотири роки роботи в Ніжині створив студентський хор, який успішно виступав 
на сценах Києва і Москви і мав фондові записи на Українському радіо. Саме він 
започаткував традицію хорового співу в Гоголевому виші. 
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“Де ти така взялася, де вчилася диригувати? Ніде? Вчишся на фізматі? 
Кидай! їдь в Одесу в консерваторію до мого професора Пігрова! Скажеш, 
що я тебе направив до нього”. 

Я аж розгубилася від такого натиску. Але чути такі слова від самого 
Іконника було приємно. 

Лілія Миколаївна Тевзадзе, на той час аспірантка інституту імені 
Гнесіних за фахом “Хорове диригування”, трохи мене охолодила:  

– Діно, Віктор Михайлович – людина емоційна. Тобі дійсно треба 
вчитися. Але почни з музично-педагогічного училища імені Гнесіних, де 
зараз відкривають заочне відділення. Я дам тобі програму вступних 
іспитів, готуйся до них. 

Закінчивши з відзнакою фізмат факультет, я почала викладати мате-
матику та співи у своїй Ніжинській школі № 3. Певний час я ще працю-
вала акомпаніатором у класі диригування, який вела Тевзадзе. Мене ви-
кликав до себе ректор М. І. Повод і запропонував перейти на постійну 
роботу в інститут на кафедру музики, очевидно, за рекомендацією Ікон-
ника і Тевзадзе. Але я відмовилася, бо для мене найважливішим було 
викладання математики в школі. 

У той же час мені бракувало студентського життя. Я заздрісно диви-
лася на студентів, які поспішали на лекції, гомоніли між собою й весело 
сміялися. Я гостро відчувала, що втратила щось дороге для мене. 

Через рік після закінчення інституту я, як школярка, склала екзаме-
ни в музично-педагогічне училище імені Гнесіних. Писала твір з літера-
тури, складала історію й музичні дисципліни і була прийнята на заочне 
відділення диригентсько-хорового факультету. 

Це було щастям! Я повернулася в часи студентства. Я вчуся, складаю 
іспити! Мені хотілося, щоб цей стан тривав як можна довше. І тому коли 
кращим студентам запропонували закінчити навчання раніше, я 
відмовилася. 

 
Фрагменти спогадів Грудіної Д. Д. взято із книги: Грудіна Діна. Як це 

було… Сімейна хроніка в контексті історії. – Ніжин, 2010. – С. 34–43 та з книги: 
І дорогий, і незабутній / за заг. ред. Т. Д. Пінчук. – Ніжин : ТОВ “Видавництво 
“Аспект-поліграф”, 2005. – С. 94–95. 
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З благословінням у літературу 

 
1956 рік мені запам’ятався на все життя. Цього року я завершував 

навчання в Лебединському педагогічному училищі ім. А. С. Макаренка. 
Отримав запрошення від заступника директора Ніжинського педаго-
гічного інституту ім. М. В. Гоголя С. П. Бондура спробувати вступити на 
факультет мови, літератури, музики та співів. 

Валентина Пістрик, працівник Лебединського райкому комсомолу, 
студентка-заочниця Ніжинського педінституту, добре знала моє захоп-
лення музикою. Грав у оркестрі, виступав на урочистих заходах міста, 
виборчих дільницях, в підшефному селі Бишкінь тощо. Під час сесії в 
інституті вона й порекомендувала мене як перспективного абітурієнта. 

Але до Ніжина я міг і не доїхати. У травні викликали до військко-
мату. Пройшов медичну комісію, постригли буйну чуприну, хоча я й 
просив залишити її хоч до випускного вечора. А по дорозі в училище від 
мене жахалися люди, гадали, що я хуліган. На той час бешкетників 
міліція стригла догола. 

Склавши державні екзамени, я нікуди не брав призначення, а поїхав 
у село. Чекав повістки до війська. І вона не забарилася. Провели мене, як 
і годиться, добряче. Пісні, музика, напучування. І яке ж було здивування 
односельчан, коли я наступного дня повернувся додому. А сталося таке: 
поки я був у селі, вийшов указ М. С. Хрущова, у якому мовилося: випуск-
никам середніх спеціальних закладів надати можливість поступити до 
вузів. Хто поступив, хай навчається. А хто ні, нехай іде до війська. Отже, 
зі скрипом і з побажанням, щоб я не поступив, мені дали відстрочку для 
вступу до вищої школи. Поїздом Харків-Київ я раненько приїхав на 
станцію Ніжин. Розпитав дорогу до інституту. На подвір’ї, біля 
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пам’ятника Гоголю, зустрів стриману людину в світлому костюмі. Я 
запитав: 

– Скажіть, будь ласка, де приймальна комісія? 
Чоловік поцікавився: звідки та хто я такий та чому бритоголовий. Я 

розповів про все, що було в Лебедині. 
– Нічого... Постарайтесь вступити. Ми будемо готувати вчителів 

широкого профілю. Особливо це треба для села. Щоб і хор, і оркестр наш 
майбутній вчитель зміг організувати. А я, молода людино, директор цього 
інституту... Марк Іванович. 

– Дякую, Марку Івановичу, – сказав я. 
– Ні, Марк, – запам’ятайте. 
Протягом п’яти років я пам’ятав, що Марк Іванович Повод, а не 

Марко Іванович. 
Поселився в гуртожитку на вулиці Луначарського. Там уже зібра-

лася весела компанія: Даньшин, Давиденко, Сущов, Любченко, Гаєв-
ський, Федорченко, Кандиба. Та хіба всіх пригадаєш? 

Склавши успішно вступні екзамени, набравши 44 бали із 45, я, з 
дозволу секретаря приймальної комісії Миколи Шевченка, не чекаючи 
рішення приймальної комісії, поїхав у село. І це була моя помилка. По-
відомлення про зарахування студентом довго не надходило. А військкомат 
не дрімав. Нагадував, що місячна відстрочка закінчилась. І, нарешті, 
25 серпня надійшло радісне повідомлення: я студент Гоголівського 
інституту. І тут же повідомлення: з’явитися до інституту з одягом для 
сільськогосподарських робіт. Не встигнуши познайомитися з інститутом, 
викладачами, першокурсниками, поїхали в село Іваницю Ічнянського 
району Чернігівської області. На кукурудзу, як казали тоді. Правда, 
хлопці на кукурудзі були недовго. Із них організували будівельну бригаду. 
Так-сяк навчили класти цеглу – і до роботи. І все-таки ферму ми 
збудували. 

У цьому ж селі я вперше познайомився з поліським діалектом. Жив 
у бабусі, розмову якої ніяк не зміг зрозуміти. Пішов до клубу, поділився 
цим з місцевою молоддю. Хлопці й дівчата лише засміялись: 

– Не журись... Ми її теж не завжди розуміємо. 
Написав батькам листа. Вони дивувались, що я не можу розуміти 

стареньку жінку. Бо у нас, на Слобожанщині, діалектів як таких майже не 
має. Правда, ви почуєте: робе, носе, ходе, больниця тощо. Але такого 
діалекту, як на Чернігівщині, я до цього не зустрічав. Забігаючи наперед, 
скажу, що я дуже полюбив діалектологію й викладача Феодосія Яковича 
Середу. Працюючи в газеті, мені довелося побувати в різних куточках 
України. І я завжди цікавився місцевими говірками, дотепними слівцями, 
приказками тощо. 

Діалекти – це розкіш для кожної мови, це резерв для загальноліте-
ратурної мови. 

Як Дніпро не може жити без рік і річечок, які в нього впадають, так 
і наша мова не може розвиватися без поповнення діалектними словами. 
Виступаючи перед викладачами і студентами Ніжинського педінституту 
після відкриття меморіальних дощок Ю. Збанацькому та Є. Гуцалу, я 
запропонував, щоб кожен літстудієць написав вірш на основі діалектного 
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слова. Це була б цікава поетична антологія! Та й чимало слів влилося б до 
могутньої ріки рідної мови. 

Ніжинський педінститут (нині університет) – це щось особливе, 
надзвичайне, це пам’ять на все життя. У 2001 р. невелика група випуск-
ників 1961 р. зустрілися біля стін рідного вузу через сорок років. Було таке 
враження, що ніхто з нас і не полишав Ніжин, що цих років і не було. 

Після інституту будь-яка робота не лякала. Бо таке навантаження, 
яке було в інституті, готувало мене до майбутніх випробувань. З ранку до 
пізнього вечора заняття. Перша половина дня – філологічна наука, друга – 
музичні дисципліни. І так протягом п’яти років. 

А ще – літературна студія 
інституту, керівництво літсту-
дією робітничої та студентської 
молоді при газеті “Радянський 
Ніжин”, староста оркестру, ком-
сомольська діяльність (член 
Чернігівського обкому комсо-
молу), державний стипендіат. 

А ще – вірші, рецензії, 
огляди листів, репортажі в га-
зеті. Як це я встигав робити – і 
досі для мене загадка. 

Пам’ятним був 1957 рік. 
Оркестр був учасником фестивалю 
студентської молоді, що проходив 
у Києві. Виступали на площі Не-
залежності, в сільськогосподар-
ській академії, в Пушкінському 
парку тощо. Познайомилися з 
композиторами М. Дремлюгою, 
А. Філіпенком, Я. Цегляром та 
іншими. Я тоді й гадки не мав, що 
через десяток літ буду редактором 
їхніх видань у видавництві 
“Музична Україна”. 

Нам, літстудійцям інститу-
ту, допомагав виходити в люди Микола Васильович Гоголь. У 1959 р. в ін-
ституті проходила Всесоюзна наукова конференція, присвячена 150-річчю 
від дня народження Гоголя. З нагоди ювілею, за ініціативою Д. С. Нали-
вайка, О. А. БІлана, П. Х. Білого та студійців В. Вовка і В. Морданя, 
побачила світ поетична збірка “Заспів”, до якої увійшли твори тогочасних 
початківців. Мій вірш “Земний уклін тобі, великий Гоголь” тоді ж 
надрукувала республіканська газета “Радянська освіта”. Цього ж року 
вірш “Рідній мові” надрукував журнал “Прапор (нині – “Березень”)”, № 7. 
Наступного року цей же часопис надав дві сторінки (з портретом) для моїх 
творів. “Літературна Україна” теж надрукувала вірші з передмовою 
Олекси Ющенка. Альманах молодих письменників “Ранок” теж друкував 
мої поетичні спроби. 

Виступає поет О. Ющенко.  
Поруч Є. Гуцало 
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Отже, я стояв на розпутті: куди йти працювати? Жевріло в мені 
покликання педагога, та й преса “притягувала”. У ніжинській газеті я 
“прижився”, відчув певний смак до газетної роботи. 

Надіслав до Максима Тадейовича Рильського рукопис майбутньої 
поетичної книжки, а також прохання: порадьте, будь ласка, куди краще 
йти працювати молодому поетові – в школу чи в пресу? На схилі літ 
переконався: розумні люди завжди порадять щось розумне. Поет-академік 
відповів, що поет, якщо він поет, на будь-якій роботі залишиться поетом. 
На берегах кожного вірша олівцем зробив делікатні зауваження, поради 
(зберігаю їх до цього часу), а біля цих рядків з вірша “Опадуть зелені 
роси”: 

“Тільки мати, сива мати 
Тихо вийде за поріг  
Й буде сина ревнувати  
До вечірньої зорі” 
написав: “Знахідка”. 

Ніжин жив активним громадським і літературним життям. Цьому 
сприяли значною мірою знамениті попередники, що навчалися в ніжин-
ській вищій школі. 

У квітні 1960 р. на подвір’ї педінституту відбувся урочистий мітинг 
за участю колективу інституту, трудящих міста Ніжина та діячів культури 
Білорусії та України з нагоди відкриття меморіальних дощок А. К. Бо-
гушевичу, Є. П. Гребінці, Л. І. Глібову. Директор інституту, доцент 
М. І. Повод говорив про великі літературні й демократичні традиції цього 
вищого навчального закладу. Представник Міністерства культури, 
Академії наук, Спілки письменників Білорусії П. Н. Ковальов відзначив, 
що відкриття меморіальних дощок є символом дружби братніх культур. 
Схвильовано виступили поет Дмитро Білоус, а також викладачі інституту, 
кандидати філологічних наук Г. П. Васильківський, О. А. Білан, 
Г. Я. Неділько. Власний вірш, присвячений К. Богушевичу, прочитав і я. 
Того ж дня, увечері, в клубі інституту відбулися урочисті збори. Доповідь 
про творчість Ф. К. Богушевича виголосив кандидат філологічних наук, 
старший науковий співробітник інституту білоруської літератури ім. Янки 
Купали С. Г. Александрович. 

З читанням своїх творів виступив вихованець Ніжинського педін-
ституту Олекса Ющенко, а Дмитро Білоус прочитав свої переклади з 
Богушевича, а також нові сатиричні й гумористичні твори. З гуморис-
тичними оповіданнями ознайомив слухачів відомий білоруський пись-
менник Петро Ковальов. Тепло зустріла аудиторія виступи поетів-байкарів 
Анатолія Косматенка, Івана Манжари. Для гостей силами художньої 
самодіяльності інституту було влаштовано концерт.  

Про цю подію я написав і надрукував у газеті “Радянський Ніжин” 
(30.04.1960 р.) невеличкий репортаж. 

У 1961 р., закінчивши з відзнакою Ніжинський педінститут, я за 
направленням Міністерства освіти УРСР почав працювати кореспондентом 
республіканської газети “Радянська освіта”. До Києва я поїхав з руко-
писом своєї першої поетичної збірки. 
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Поети О. Ющенко, П. Усенко, Є. Гуцало та викладачі Г. Васильківський, 

О. Білан, І. Сенчук в дружньому колі 
 

 

Доктор філологічних наук професор Григорій Васильович Самой-
ленко в цікавому й потрібному дослідженні “Нариси культури Ніжина”, 
(частина І. Література. – Ніжин, 1995 р.), аналізуючи літературне життя 
інституту 50-х та початку 60-х років минулого століття, згадав і про мене; 
“В цей час в інституті вчився і Володимир Григорович Мордань (1937), 
автор цікавих віршів та популярних пісень. Саме в Ніжині він не тільки 
друкував свої твори, а й формувався як письменник. В. Мордань пробував 
свої сили в різних жанрах, але більше знахідок було в ліриці, про що 
свідчать вірші “Вечір на селі”, “Опадуть зелені роси”, “Тополя” та інші. 

Володимир Мордань уміє оригінально побудувати вірш, ввести в 
тканину твору поетичні тропи, які роблять його яскравим як за змістом, 
так і за формою. 

Перший збірник В. Морданя “Задесення моє” (1962) – це результат 
творчої роботи над віршем у стінах Ніжинського інституту, який він 
закінчив у 1961 р., свідчення його пошуків. Пізніше буде ще близько 
двадцяти різних збірок, але перша особлива, пам’ятна”  

До цих слів поважного вченого важко щось додати. 
Перша поетична книжка у видавництві “Молодь” готувалася поспі-

хом, до наради молодих письменників у Москві. До неї потрапили й 
слабенькі вірші. З рецензіями-відгуками на неї виступили студенти-літсту-
дійці Ніжинського педінституту П. Пулінець (газета “Радянський 
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Ніжин”), Леонід Коваленко (газета “Комсомолець Чернігівщини”) та 
колишні випускники цього ж інституту, відомі письменники Олекса 
Ющенко (газета “Деснянська правда”), Євген Гуцало (газета “Літературна 
Україна”). 

Ніжин та Гоголівський інститут – це пам’ять серця на все життя, це 
вічний поклик до пошуку й творчості. 

Завершу цей короткий спогад рядками давнього ніжинського вірша: 
Тут мій початок. 
А чи будуть звершення? 
Остер – не річка, а струмок. 
Летять лісів зелені вершники 
За горизонт, що стишився, примовк... 
Останок дня, початок ночі, 
О де між вами тиха грань? 
Ви незбагненні, ви пророчі, 
Як радість стріч, як сум прощань. 

 
Публікація спогадів Морданя В. Г. здійснюється за книгою: І дорогий, і 

незабутній / за заг. ред. Т. Д. Пінчук. – Ніжин : ТОВ “Видавництво 
“Аспект-поліграф”, 2005. – С. 100–103. 
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ДАНЬШИНА (КОРЖ) 
Наталія Дмитрівна 

 
випускниця 

філологічного 
факультету 

1961 р. 
 і музично-педагогічного 1972 р.  

Ніжинського педагогічного інституту 
 ім. М. В. Гоголя, заслужений працівник 

культури, старший викладач  
кафедри вокально-хорової  

майстерності цього ж інституту 
 

 
 
 
 
 

Музика і моє життя 
 
Мій вуз, мій гордий білий лебідь, якому вклоняються тисячі його 

випускників, став і для мене світлим маяком на все життя. Як ото вальс 
ніжинських студентів: “Институт – наш студенческий светлый маяк, 
звезда путевая...” 

Я прийшла до нього 50 років тому, коли він саме потопав у духмяних 
кронах зеленокосих лип і вічнозелених ялин. Він зачарував мене своєю 
таємничістю, монументальністю і неповторністю. 

З трепетом серця згадую я свою юність, роки навчання, виховання, 
становлення; згадую мій філологічний факультет, мій курс, який перший 
вийшов із нововведеної спеціальності – музика і співи. П’ять років літера-
тури, мови і музики йшли поруч, як рідні сестри, живлячи і доповнюючи 
одна одну. Разом це були життєдайні й вічні джерела добра й краси. 

Музика, пісня, мистецтво стали моєю здійсненою мрією, моєю про-
фесією, моїм життям. То як же не повернутись у незабутній час і не 
згадати моїх неповторних, піднесених, заряджених промінням оптимізму, 
чесних, відкритих у спілкуванні викладачів-наставників, які й самі були 
закохані у свою справу й зуміли нам передати вогонь свого серця? Вони 
назавжди прищепили нам любов до прекрасного, учили відрізняти його від 
фальшивого, (часом вульгарного), вчили створювати це прекрасне своєю 
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працею. 
Колискою, криницею, джерелом цілющої радості, натхнення був для 

нас змішаний хор студентів. Я щаслива й горда з того, що всі роки 
навчання (і після закінчення вузу) була його хористкою й солісткою. 

Керував хором великий професіонал, чуйний, добрий, емоційний, 
строгий і ласкавий наш Віктор Михайлович Іконник. 

Кожен вівторок і четвер, з 18 до 20 год. – це 
були дні й години, яких ми не могли дочекатись. 
Ми летіли на крилах на репетиції, ми заздалегідь 
вставали, почувши кроки керівника й концерт-
мейстера, які йшли коридором до клубу. 

Як жаль, що час такий невблаганний, що 
ніколи не поверне тих неповторних вечорів, 
концертів у місті й далеко за його межами. 

Віктор Михайлович був безмежно таланови-
тим, закоханим у хоровий спів. Диригент від Бога,  
він весь розчинявся в образі, героєві, творив із 
хором свій єдино можливий сценічний образ, не 
схожий ні на чужі, ні на попередні власні, творив 
серцем, розумом, вродженим чуттям. Я й зараз 
бачу це рідне обличчя й руки-крила, які злітають 
над хором так легко. А ми відчуваємо, чуємо 
кожну фразу, кожен нюанс і разом з учителем 
радіємо до сліз, коли чисто, піднесено звучить 
акорд, а разом з ним пливе душа твору – мелодія. 

Хор – це той осередок, це та творча лабораторія, де органічно поєд-
нуються навчання й виховання, де колективна праця, відчуття ліктя 
спонукають до взаємодопомоги, взаєморозуміння, до художнього, емо-
ційного сприймання твору. 

Я вдячна хору за знання, за методику праці з ним, якою щедро 
ділився з нами улюблений керівник. Мабуть, усі в Україні знають, що 
В. М. Іконник був народним артистом України, заслуженим діячем 
мистецтв, лауреатом Державної премії ім. Т. Г. Шевченка. 

Мій перший ректор – Марк Іванович Повод. Хіба можна забути це 
добре усміхнене обличчя? Як любив Марк Іванович мистецтво! Ректор і 
хор! Це було щось вражаюче, невід’ємне. Жодне заняття хору не про-
ходило, щоб його не відвідував Марк Іванович зі своєю супутницею – 
скрипкою, на якій він так професійно грав. Можливо, зараз дивно, а тоді 
це було так природно й так невимушено. 

З ректором можна було цікаво спілкуватися чи то в аудиторії, чи 
просто на лавці під липою. Він знав кожного хориста, умів застерегти, 
порадити, допомогти. Щодо мене, то я вдячна йому як батьку, який 
порадив нам з Даньшиним, моїм майбутнім чоловіком, відкласти весілля 
до випуску, спокійно закінчити вуз. Ректор був названим батьком на 
нашому весіллі. Хіба це забудеш? 

А поїздка хору до Москви і виступ в Колонному залі Будинку 
спілок?! Ще був виступ жіночого ансамблю для колишніх ніжинських 
випускників, знатних людей Москви. Ми співали на їхнє замовлення 

Іконник  
Віктор Михайлович 
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українські народні пісні, співали серцем, бачачи, які вони розчулені. 
Випускник нашого вузу, тодішній керівник хору ім. П’ятницького 
П. М. Казьмін, дякуючи, обійняв, перецілував нас і, не соромлячись, 
заплакав, зворушений рідними мелодіями.. 

Прощаючись із хором Московського педінституту, ми в метро зібра-
ли співом аудиторію слухачів і ескалатор дзвенів мелодією Ф. Шуберта “В 
путь”: 

“В движеньи мельник жизнь  ведет, в движеньи...” 
У мене й зараз захоплює дух, коли уявляю цю картину – ми їздимо 

ескалатором вгору-вниз, співаємо й не можемо розпрощатись. 
Усюди з нами був ректор, керівник хору й наш наставник, органі-

затор усіх поїздок, виступів, улюблений всіма Олександр Ісаакович 
Близнюк. 

 

 
Викладачі інституту: у першому ряду: Мельник М. К., Розен В. А., Іконник В. К., 

Бровченко М. Ф., Мех І.; у другому ряду: Близнюк О. І., Федотов К. А.,  
Лащенко А. І., Аврахов Г. Г., Власенко В. І. 

 
 
Спів, хоровий спів, пісня, вокальне мистецтво, солоспів – від усього 

цього хотілося вчитись, співати й дарувати той спів людям, щоб і їм було 
сонячно. 

У роки навчання доля звела мене з однією дивовижною людиною – 
вчителькою, співачкою від Бога Марією Федорівною Бровченко. Якщо 
вірити, що людину оточує біополе, то воно в Марії Федорівни потужне, і 
ним вона щедро обдарувала численних своїх учнів. Марія Федорівна 
зуміла передати свій секрет вокального співу, манеру співати, триматися 
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на сцені, а разом з цим і оту духовність, національне коріння, з яких ми 
черпаємо наснагу, закоханість у народну пісню, уміння співати натхненно, 
цінувати народні перлини. Я вдячна Марії Федорівні й щаслива з того, що 
й мій спів полишить хоч маленький слід у людських серцях. “Мало 
проспівати, треба розуміти людську душу”, – завжди націлювала нас 
Марія Федорівна, додаючи, що безпосередність – це та простота, що є 
найвищою майстерністю. 

 
Публікація спогадівДаньшиної Н. Д. здійснюється за книгою: І дорогий, і 

незабутній / за заг. ред. Т. Д. Пінчук. – Ніжин : ТОВ “Видавництво 
“Аспект-поліграф”, 2005. – С. 106–107. 

 
 
 

 
Композитор Г. Майборода серед учасників студентського хору 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



НІЖИНСЬКА ВИЩА ШКОЛА У СПОГАДАХ СТУДЕНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ 

 
276 

 
 
 
 

 

РЕШИТЬКО (ШЕВЦОВА) 
Валентина Григорівна 

 
випускниця філологічного факультету 

(російське відділення) Ніжинського 
педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя 

1962 року, викладала українську, російську 
мови та співи, учитель вищої категорії,  

відмінник народної освіти  
 

 
 

Усе залишається в пам’яті 
 
Я завжди з удячністю згадую студентські роки. Доля послала нам 

цілу когорту прекрасних викладачів. Перш за все, це тодішній ректор 
Марк Іванович Повод – ентузіаст і засновник музичного відділу на базі 
філологічного факультету. Це літератори: Григорій Петрович Васильків-
ський, Дмитро Сергійович Наливайко, Юрій Андріянович Савченко, 
викладач педагогіки Микола Андріянович Лєскевич, це мовознавці Нінель 
Михайлівна Дзюбанова, Олександр Ісаакович Близнюк. Це музиканти й 
хоровики: Лілія Михайлівна Тевзадзе, Василь Михайлович Панарін, Ніна 
Миколаївна Сорогожська, Ведда Абрамівна Розен. Але в моїй пам’яті най-
яскравіше ім’я Віктора Михайловича Іконника – викладача й керівника 
великого академічного хору. Він прийшов до Ніжинського педінституту 
разом із нами, першокурсниками, у 1957 році. Це був молодий, високий, 
стрункий чоловік із чорною неслухняною шевелюрою, чорними очима, які 
ховалися за окулярами. Віктор Михайлович тоді щойно закінчив Одеську 
консерваторію. Спочатку він узяв невеликий вокальний ансамбль із дівчат 
1-2-го курсу. За рік ансамбль так заспівав і такі твори, що всі оцінили 
неабиякий талант його керівника. Це були і “Поема” Фібіха, і “Весна іде” 
Глієра, і “Попутная” Глінки і багато інших. Ми заздрили учасникам 
ансамблю. Співати під керівництвом Віктора Михайловича було пре-
стижно й цікаво. 

І от на другий рік Віктор Михайлович бере великий академічний 
хор, яким до нього керував Василь Михайлович Панарін. До хору увійшли 
всі дівчата з ансамблю. Пам’ятаю, перша річ, яку ми заспівали хором, 
була арія Дона Базиліо з опери Джоаккіно Россіні “Севільський цируль-
ник”. До речі, на початку вересня хор усім складом, десь понад 80 чоловік, 
із викладачем і з інструментом (піаніно) виїхав у село Печі (це під 
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Ніжином) на картоплю та буряки. Зранку ми працювали на полі, а після 
обіду йшли на репетиції хору в сільському клубі. І от ми заспівали арію 
Дона Базиліо. Особливо нам сподобалось місце: “И как бомба, разрываясь, 
клевета все нарастает, клевета все нарастает и тревожит мир людской”. Ми 
співали захоплено, щиро, з молодечим завзяттям. Потім були ще й ще 
пісні, але ця арія нам здавалася коронним номером. І на концертах ми 
співали її на закінчення. І вона справляла враження саме бомби, яка 
вибухала голосними оплесками. 

 

 
 

 
 
 

Викладачі музичного факультету В. А. Розен, М. Ф. Бровченко,  
В. М. Іконник, Л. М. Тевзадзе, М. К. Мельник 
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За п’ять років навчання ми виконали близько 100 хорових творів. Це 
були й класичні твори Танєєва, Глінки, народні пісні в обробці Б. Лято-
шинського, і власні пісні Віктора Михайловича, і навіть “Реквієм” 
Моцарта. Хор набував майстерності, злагодженого звучання. Це давалось 
надзвичайно великими зусиллями керівника. Віктор Михайлович дома-
гався чистого, гармонійного виконання. Він не терпів найменшої фальші, 
чув кожного хориста, кожну партію. Мав чудовий музикальний слух і 
голос. Вимагав від нас ідеальної дисципліни. Запізнитися на заняття було 
неприпустимо. Це було образою для всіх. Розмовляти під час заняття, 
відволікатись у якійсь іншій справі було нонсенсом. 

Але одного разу дисципліну було таки порушено. Це трапилось 12 
квітня 1961 року. Саме йшла напружена робота. І раптом хтось увірвався 
в зал і голосно крикнув: “Людина в космосі!” І весь зал піднявся і з 
вигуками “Ура!” кинувся до виходу. У сусідній аудиторії був телевізор. 
Саме показували Юрія Гагаріна, усміхненого й бадьорого. Аудиторія була 
вщент заповнена. Віктор Михайлович радів разом із нами. 

Віктор Михайлович був дуже строгим і вимогливим УЧИТЕЛЕМ, 
але бував і веселим, дотепним гумористом, міг по-дружньому розмовляти 
зі студентами, цікавився нашими справами. Він зумів об’єднати нас у 
міцний дружній колектив. 

Пам’ятаю студентське весілля двох наших хористів, яке відбувалось у 
читальному залі інституту. Як ми співали всім хором! І керував нами, зви-
чайно ж, Віктор Михайлович. Здавалось, вікна дзвеніли від нашого співу. 

А ще пригадую звітні концерти. По дві години ми співали на сцені 
інституту й будинку культури. А потім нас запросили до Києва, де ми 
виступали в залі консерваторії й філармонії. 

Потім була поїздка до Москви, концерти в університеті Дружби 
народів ім. Патріса Лумумби, в педінституті й Колонному залі Будинку 
спілок. Ми поверталися героями (так нам здавалось). Нас зустрічали 
урочисто, відбулася прес-конференція, записи на радіогазету, що звучала 
на весь інститут. І знову репетиції, репетиції. А далі – випускний екзамен 
із хору. І ми намагалися бути схожими на свого УЧИТЕЛЯ.   

Далі – випуск. І шляхи наші розійшлися. Але кожен із нас поніс у 
серці часточку, жаринку із гарячого серця свого УЧИТЕЛЯ. І вже на своїй 
ниві втілював набуті знання у своїх дітях. Ми не забували Віктора 
Михайловича, приїздили спеціально на концерти камерного хору. Завжди 
з великою увагою ловили записи хору Віктора Іконника по радіо. Раділи 
успіхам: ось він заслужений діяч мистецтв, ось лауреат премії ім. Тараса 
Шевченка. І раптом… його не стало… Це було настільки несподівано, 
настільки раптово, схоже на ту саму бомбу, що розірвалася в тиші, що 
важко було повірити й збагнути, що Віктора Михайловича вже немає. 

Але пісня лишилася, але пам'ять лишилася й буде жити ще довго в 
наших серцях. 

 
Публікація спогадів Решитько В. Г. здійснюється за книгою: І дорогий, і 

незабутній / за заг. ред. Т. Д. Пінчук. – Ніжин : ТОВ “Видавництво 
“Аспект-поліграф”, 2005. – С. 112–113. 
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Виступ інститутського хору в Колонному залі Будинку спілок 
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ПОПКО  
Людмила Іванівна 

 
ипускниця філологічного факультету 
Ніжинського педагогічного інституту  
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Найкращі в житті роки 

 
Вступила я до Ніжинського педінституту ім. М. В. Гоголя в далекому 

вже тепер 1961 році одразу після закінчення Городнянської середньої 
школи № 1. П’ять років навчання проминули дуже швидко й залишились 
у пам’яті як найкращі в життя роки. І, мабуть, змогла цю нелегку радість 
навчання та спілкування донести своїм учням, бо, зустрівшись зі своїми 
випускниками через роки, почула раптом: “Я до інституту вступила тому, 
що Ви мене заінтригували. Ви в своїх розповідях так згадували свої 
студентські роки, ніби нічого кращого в житті не має, як навчатись у вузі 
та жити в гуртожитку”.  

 Звичайно, ми були дуже молодими, вступити до інституту було 
нелегко, тим більше, що на той час нас, випускників шкіл, приймали не 
більше 20 %, інші були “стажники”, які вже пропрацювали 2–3 (а то й 
більше) роки. Вважалось, що так людина здійснює свідомий вибір профе-
сії, але я й зараз не розумію, про яку “свідомість” йшла мова, якщо біль-
шість із них працювали ці роки не за фахом, не в школі, а на заводах та 
фабриках. А от навчатись їм після 2-3 років перерви було набагато важче, 
ніж нам, мені здається. 

 Так от, вступила я до інституту на філологічний факультет на 
відділення російської мови, літератури та англійської мови. Опанувати дві 
спеціальності, як ви розумієте, було досить важко. Треба було перечитати 
гори російської та зарубіжної, а також української літератури й щодня 
працювати над англійською мовою. Саме про трьох викладачів англійської 
мови мені й хотілося б згадати. Боюсь я високих слів, бо багато з них фаль-
шивих чула за свій вік, але не можна не сказати, що ось уже майже 40 
років щиро їм, своїм викладачам, вдячна, згадую їх у радості, раджусь при 
невдачах, розказую про них своїм учням, хоч були вони звичайними 
людьми зі своїми позитивами і негативами. 
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Першим був Близнюк Олександр Ісаакович. Він узяв нашу групу на 
першому курсі й працював з нами протягом 2-х років, так що йому 
завдячуємо поставленою вимовою, мовною базою, граматикою перших 
двох років – словом, базою знань. Я не знаю напевно, але мені здається, що 
матеріальна база кафедри іноземних мов, була на той час однією з 
найкращих у Радянському Союзі, незважаючи на те, що вуз був не 
столичний. Щотижня в лабораторії в спеціальних кабінетах один на один 
з магнітофоном ми виконували лабораторну роботу. Щотижня завдання її 
змінювались, удосконалювалася перевірка знань. Коли вони встигали все 
це начитувати, перевіряти – над цим я задумалась пізніше, а тоді ми лише 
потихеньку стогнали, але тягнули, робили і йшли після 4-х пар до 
лабораторії, бо не можна було не зробити! І душею цієї роботи, ініціатором 
і пробивною силою був він, Олександр Ісаакович. Це він їздив кудись у 
відрядження, “пробивав” нову апаратуру – і знову змінювався вигляд і 
вміст нашої лабораторії. Встановлювалася більш сучасна техніка, 
змінювались види роботи. А ми вийшли з інституту з переконанням, що 
без ТЗН іноземну мову вчити не можна, тим 
більше, що спілкування з носіями мови, забез-
печення оригінальною літературою на той час 
було досить обмежене. Якщо й була література, 
то класична, перевірена, так би мовити. Але це 
були ще “квіточки”. Апогей свого володіння 
методичним арсеналом на заняттях з англійської 
мови Олександр Ісаакович показав на 4-му 
курсі, коли ми, попрацювавши в школах цілий 
навчальний рік, – таку нам зробили “практику” 
– повернулись до інституту. Ми майже рік не 
працювали над інститутським курсом, а сесію 
складати все одно треба, і відновити хоч част-
ково втрачене теж треба було. І в хід були 
пущені всі методичні засоби. Ми виходили з 
мокрими спинами, не було часу навіть відвести 
кудись очі, передихнути чи перепочити. Але як 
вдячно згадували ми його на п’ятому курсі та й 
далі, коли пішли працювати. А більшість же з нас пішла викладати саме 
англійську, а не російську мову, бо дефіцити викладачів цього предмета 
був, мабуть, завжди. Не сказати про позакласну роботу я теж не можу, бо 
саме він, Олександр Ісаакович, предметно вчив нас на 1–2 курсах нею 
займатись: ми випускали якісь газети, бюлетені, проводили вечори, 
організовували святкування ювілеїв (зокрема викладача античної та 
зарубіжної літератури Васильківського). Генератором ідей був Олександр 
Ісаакович. І коли якось я прийшла до нього зовсім розгублена й засмучена 
– нічого не виходить, все не так, все розвалюється – він сказав: “Запа-
м’ятайте, Люся, якщо з того, що ви запланували, вдалось довести до кінця 
20 %, – це хороший результат. Це нормально, що умови весь час зміню-
ються. Пристосовуйтесь, проявляйте гнучкість. Але не втрачайте ініціа-
тиви і стрижня”. Отож першим викладацьким прикладом відданості 

Близнюк  
Александр Исакович 
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роботі був Олександр Ісаакович. Він не говорив гучних лозунгів, не читав 
моралей, але міг так подивитись… І цього було досить. Бо сам працював не 
за страх, а за совість.  

На третьому курсі Олександр Ісаакович 
передав нашу групу Шахрай Лесі Борисівні. 
Наскільки я пам’ятаю, він якось розповідав, 
що Леся Борисівна була його однокурсницею, 
що вона дуже розумна, добре знає мову, 
постійно працює над її вдосконаленням. До 
того ж, вона добра людина, дещо відірвана від 
реалій життя, бо вся вона кохається в мові, 
пише докторську дисертацію. Усі ці пояснення 
знадобились тому, що перехід від одного ви-
кладача до іншого не пройшов безболісно. Ми 
звикли вже до трохи іронічного Олександра 
Ісааковича, який “усе розумів”, відвідував 
навіть студентські вечори, танцював з нами 
вальс-бостон, виконував на “біс” “Вечерний 
звон” англійською мовою, а тут раптом – Леся 
Борисівна, яка вела книгу наших “боргів”, 
тобто невивченого матеріалу, і могла й через 
місяць спитати про те, що ми думали, уже 
“пронесло”, чиїм улюбленим виразом було 
“You don’t know?! Who must know”, “A 
wonder?!” Вона переживала наше незнання 
мало не до сліз, але ні на які компроміси не 
йшла, згодна була надавати сама матеріальну 
допомогу студентові, що втрачав стипендію 
через неуспішність, але поставити задовільну 
оцінку через незадовільні знання Леся 
Борисівна не могла. Я розумію, що зараз це 
звучить дивно, якщо не більше, але я говорю 
правду. Так було. І врешті-решт ми зрозуміли, 
що вона мала рацію. Скільки разів згадувала 
із вдячністю “Лесину” прискіпливість, коли 
потрапляла в ситуацію “треба швидко зга-
дати”! Особисто я! Скільки разів уже мої учні 
дякували мені за мою вимогливість! Хоч я з 
усією критичністю та щирістю маю сказати, 
що до Лесі Борисівни мені дуже далеко не 
тільки за рівнем знань, але й за твердістю 
характеру. Але деяка частка залишилась, 
переконаність, що доброта – це не відсутність 
вимогливості. 

І третій інститутській викладач, що 
залишив дуже глибокий слід в душі моїй, це 
Жомнір Олександр Васильович, що працював 
з нами 3, 4 та 5 курсах. Він викладав 

Шахрай 
Леся Борисівна 

Жомнір  
Олександр Васильович 
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країнознавство, якийсь час – граматику англійської мови. Великий, трохи 
незграбний чоловік, що перестрибував 2-3 східці, поспішаючи з портфелем 
на 3-й поверх, – він і зараз стоїть у мене перед очима. Я чула, що він тяжко 
хворів потім, але я навіть рада, що доля не показала мені його слабким та 
немічним, ми лише раз бачились через 2 роки після інституту. Він зай-
мався перекладами літературних творів з англійської мови, тому багатство 
його словникового запасу нас дивувало й чарувало. Але найперше він був 
дуже контактною, комунікабельною людиною, у його поведінці зі студен-
том не було зверхності, була доброта, було бажання передати знання. Хоча 
ні, навіть не це основне. Він хотів нас “запалити” бажанням знати, 
вивчати, учитись все життя. Я не знаю, як складались його стосунки з 
іншими категоріями людей, але щодо нас він був прикладом справжнього 
гуманіста. 

Я могла б довго ще розповідати про викладачів, що вчили мене в 
Ніжинському педінституті. Я всіх їх пам’ятаю і вважаю, що серед них 
більшість були особистостями, що й дало їм можливість формувати нас та 
залишитись у нашій пам’яті. Але я згадала про 3-х найяскравіших, на 
мою думку, з ким довелось найбільше спілкуватись. Нехай інші 
випускники згадають тих викладачів, що їм були найближчими. І 
залишаться ці люди в історії інституту живими людьми, особистостями, а 
не просто фото в музеї. Це ви дуже здорово придумали – видати книгу. 
Бажаю вам успіху! 

Щодо  мене, то після закінчення інституту в 1966 році я працювала 
за направленням, до 1968 року – вчителем англійської мови Прилуцької 
середньої школи-інтернату, потім вийшла заміж і виїхала до місця служби 
чоловіка в Німеччину. Повернулись ми в місто, де я виросла, Городню. В 
1969 році пішла працювати в свою ж середню школу № 1 учителем англій-
ської мови. У 1982 році мене перевели на посаду завідувача методичним 
кабінетом райвно, де я й працювала до 2000 року, поєднуючи цю роботу з 
викладанням англійської мови все в тій же Городнянській СШ № 1. У 
серпні 2000 року за сімейними обставинами переїхала до Чернігова й зараз 
працюю вчителем англійської мови в СШ №35 хоч, звичайно, я вже 
пенсійного віку. Я вчитель вищої категорії, учитель-методист, відмінник 
освіти України, нагороджена грамотами райвно, облвно, МО. 

 
Публікація спогадів Попко Л. І. здійснюється за книгою: І дорогий, і 

незабутній / за заг. ред. Т. Д. Пінчук. – Ніжин : ТОВ “Видавництво 
“Аспект-поліграф”, 2005. – С. 121–123. 
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Багатогранне моє студентське життя 
 
Для сьогоднішніх студентів 1964 рік – далека минувшина, а для моїх 

однокурсників, народжених у повоєнні роки, тогочасне життя на диво 
пам’ятне й близьке, бо того року вони одержали першу серйозну перемогу: 
вступили до інституту. 

Я приїхала до Ніжина на початку вересня, коли майбутні педагоги 
проходили трудовий вишкіл на колгоспних ланах Чернігівщини. Приїха-
ла з папірцем, одержаним у КДУ ім. Шевченка, що засвідчував: абітурі-
єнтка Тетяна Онопрієнко одержала на вступних екзаменах три п’ятірки і 
одну четвірку. Ота нещасна четвірка перекреслила мені дорогу до київ-
ського університету, і я, за порадою знавців, подалася шукати щастя на 
периферію. 

Тогочасний ректор зустрів прохачку досить приязно, оцінки з витягу 
йому сподобалися (чи не тому, що в очолюваному ним закладі на україн-
ське відділення був значно нижчий прохідний бал), і він не заперечував, 
аби я вчилася тут. Проте суворим голосом попередив: “За розподілом, як 
усі, поїдете працювати в село!” 

Господи, коли ще той розподіл! А так хочеться вчитися! Я вже й так 
змарнувала рік у палітурному цеху однієї зі столичних друкарень після 
невдалого вступу на редакторський факультет Львівського поліграфічного 
інституту. 

Отож тієї благодатної осені почався ніжинський період мого життя, 
життя в колі однокурсників, які, повернувшись із колгоспу, були вже 
добре згуртованим колективом. Звичайно, вони трохи здивувалися моїй 
появі, і кілька разів то хлопці, то дівчата перепитували мене, як я сюди 
потрапила, як я склала вступні екзамени, чи я справді з Києва, а хтось 
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зажадав ще й доказів (мабуть, моя зовнішність і досить скромне вбрання 
не відповідали усталеному образові столичної дівчини, та й говорила укра-
їнською, що теж багатьох дивувало, навіть на філологічному факультеті). 
Невдовзі певна напруженість у стосунках із однокурсниками зникла. По-
ступово потепліло на серці й у мене, бо перестала сприймати своє перебу-
вання в Ніжині як заслання. 

Старовинні стіни інституту, багатюща бібліотека, розкішний інсти-
тутський парк, тиша провінційного містечка, відчутність об’єкта для 
зітхань (друг залишився в Києві) – усе налаштувало на серйозну науку. 

Лекції Дмитра Наливайка дивували й захоплювали. Його ім’я було 
оповите легендами. Якось він поставив мені на екзамені п’ятірку лише за 
те, що я переказала кінцівку якогось твору. 

 

 
 

Викладачі філологічного факультету Г. Г. Аврахов, Л. Й. Коцюба  
та Д. С. Наливайко 

 

 
Григорій Герасимович Аврахов не читав на нашому курсі, але я таки 

зважилася кілька разів піти до старшокурсників на його лекції (кажу 
“зважилася”, бо пропустити свою пару було зухвальством). То були диво-
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вижні лекції, присвячені Шевченкові і Лесі Українці. Головне враження 
пам’ятне й досі: так розповідати міг лише сучасник наших геніальних 
митців, який докладно знав мало не кожен день їхнього життя. Відтоді 
чимало різних лекцій я чула, але жоден лектор не міг зрівнятися в май-
стерності з Авраховим. Студенти боготворили цього викладача, а сту-
дентки дивилися на нього закоханими очима. 

Леся Йосипівна Коцюба, викладач народної творчості, усміхнена й 
водночас сувора, вабила як магніт. Та на її заняттях я, на відміну від одно-
курсників, які виросли в селі, не могла нічим похвалитися – у моєму 
рідному місті народна творчість жила хіба що у вигляді анекдотів. 

Подружжя Майбород (“юс великий” і “юс малий”), попри свої далекі 
від сучасного дня наукові зацікавлення, дуже гуманно ставилися до 
студентів, яким не завжди підкорялися закони давньої мови. 

Зауважу, що в багатьох випадках авторитет викладача залежав не 
лише від того, як він читав лекції, а й від його манери спілкування, від йо-
го захоплень тощо. Підвищували авторитет і заняття парашутним спортом 
чи стрільбою, і вміння розказувати анекдоти, і знання іноземних мов; 
навіть одруження на студентці було складником викладацького іміджу. 

Запам’яталися й заняття літературної студії, які відбувалися то в 
інституті, то в редакції районної газети. (Боже, яке то привабливе було 
слово – “редакція”! Якими щасливчиками здавалися люди, які там працю-
вали.) На тих заняттях я разів три читала й свої римовки. Та, звичайно, 
розуміла, що мені дуже далеко до Валі Кислої і Люби Будько. Я вірила, що 
невдовзі вся країна знатиме їхню поезію. У той же час у районній газеті 
з’явилося 12 моїх римованих рядочків, від чого світ засяяв тисячами 
кольорів, а за спиною виросли нікому не видимі крила. 

Проте не скажу, що всі спогади про ті часи світлі й приємні. Дуже 
тяжко я переживала безсловесний конфлікт із викладачкою французької 
мови. До приїзду в Ніжин я закінчила курси іноземних мов, і тому з 
властивою молодості сміливістю й категоричністю зауважила якісь помил-
ки в її вимові. Викладачка, з’ясувавши, звідки я така розумна, взялася, 
знайшла досить неординарний вихід із дратівливої ситуації – вона переста-
ла мене викликати й узагалі помічати. У її записничку проти мого прізви-
ща щозаняття з’являлися якісь позначки, але вона воліла працювати з 
учорашнім тваринником, який уперто вимовляв “хв” замість фран-
цузького “f”. 

Далеко не ідеальним були умови в гуртожитку: маленькі кухні, 
вічно забиті раковини, ліжка з прогнутими сітками, брак місця для занять 
(особливо потерпали студенти з музпеду, яким нікуди було дітися зі своїми 
музичними інструментами). У деяких кімнатах жило по 10–12 осіб. Та 
навіть у такому гуртожитку випадало щастя жити не кожному. Якось я 
винаймала куток у хазяйки, але довго не могла там втриматися, бо вона, 
навіть протопивши грубку, не дозволяла відчиняти кватирку – у тій тим-
часовій спекоті я просто чманіла. Якийсь час жила нелегально в одній із 
гуртожитських кімнат – Галя Шимко запропонувала півліжка. Одного 
разу відбувся конфлікт із одногрупниками. Я одержувала підвищену сти-
пендію (35 крб. замість 28 крб.), але, на думку моїх одногрупників, була 
людиною забезпеченою, бо мої батьки-службовці мали зарплати по 60 крб. 
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(у довідках сільських однокурсників стояли цифри ще жалюгідніші). 
Отож вони вирішили, що я маю віддати половину стипендії дівчині, яка з 
огляду на низьку успішність її не одержала. Коли б таке сталося, то мені 
довелося б кинути інститут, бо допомога від батьків складалася з 10 крб. і 
банки потертої з цукром смородини. Залишку підвищеної стипендії не 
вистачало б навіть на сніданки (два млинці і чай) та вечері (200 г вінегрету, 
два шматочки хліба)… Чи не ця “дієта” призвела до того, що через два роки 
я потрапила до лікарні, а вийшовши з неї, почула присуд лікаря: “Якщо не 
матимеш догляду і належного харчування, наслідки можуть бути дуже 
сумними”. Це, власне, і спричинило моє повернення додому й переведення 
до Київського педінституту. 

Ще один штришок до тодішнього студентського життя – бідність. 
Бідність була майже поголовною, але на неї ніхто не зважав. Та й бідність 
мала різні вияви. Наприклад, Аня Фанта, дівчина з глухого закарпат-
ського села, жила виключно на стипендію. Вона не мала додатково ні 
10 крб., ні банки варення, як я; ні картоплі, ні сала, як студенти із 
сусідніх сіл. За ті мізерні гроші вона харчувалася, одягалася, взувалася, 
купувала зошити й ручки, їздила на канікули додому… 

Чомусь особливо запам’яталася сіро-чорна вервечка студентів на тлі 
білого снігу, що простяглася вздовж річечки від гуртожитку на площі до 
інституту. Де-не-де виднілися шинелі (після армії вони ще довго слугували 
кільком хлопцям вірою і правдою). Чомусь ті сірі постаті нагадували мені 
заробітчан Коцюбинського… Та молодість є молодість. Дівчата щоранку 
“будували” на голові пишні зачіски, перед сном мастили обличчя смета-
ною. Пудрою й помадою користувалися рідко. Купували дешевенькі 
кільця (золоті сережки носили переважно з лікувальною метою – “від 
золотухи”). На комусь справжнє бурштинове намисто – теж від хвороби. 

На перших курсах, як і скрізь, відбулися перші весілля, невдовзі 
з’явилися й перші немовлята. Першому на курсі студентському 
подружжю навіть виділили в гуртожитку кімнату. Одна дівчина поїхала 
до коханого (якого бачила лише два чи три рази) в Прибалтику, 
переорієнтувалася на російську філологію й уже з Прибалтики висилала 
нам страшенно дешеву білизну з трикотажних  клаптиків (і досі пам’ятаю 
ті перекази на 3 крб.)… 

Своїми відкриттями ніжинського періоду (вибачте за прозу) вважаю 
смак печеної качки, сала й самогону, неповторний запах силосу, лагідну 
підступність гумових чобіт, крижані дотики примороженої бурякової 
гички… А над усе – радість від спілкування з книжкою у вечірній тиші 
кабінетів. 

Я, на жаль, дуже мало знаю про те, як склалося життя моїх одно-
курсників. Та чомусь вірю, що українська мова, яку вони обрали за фах у 
такий несприятливий для неї час, стала їх долею, що цю мову, попри все, 
вони передали своїм дітям і онукам. 

 
Публікація спогадів Неліної Т. П. здійснюється за книгою: І дорогий, і 

незабутній / за заг. ред. Т. Д. Пінчук. – Ніжин : ТОВ “Видавництво 
“Аспект-поліграф”, 2005. – С. 124–126. 
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Пам’ятний час моєї молодості 
 
Роки навчання в Ніжинському педінституті (1958–1963) – найкращі 

роки у моєму житті. Саме тут я знайшла своє щастя, вийшла заміж. Мала 
дуже цікавих прекрасних друзів, із якими й досі підтримую тісні зв’язки. 
Ми часто зустрічаємося, згадуємо наші студентські роки й усе, що 
пов’язане з Ніжином. 

Перш за се, хочу висловити глибоку подяку нашим викладачам, які 
працювали в той час, навчали нас мислити, орієнтуватися в житті й бути 
хорошими людьми. Теплі слова хотілося б сказати про таких викладачів, як 
Топчій Василь Іванович, що фактично започаткував наукову роботу на 
кафедрі математики. З його появою з’явилися в нас кандидати наук, потім 
доктори, до цього часу такої категорії викладачів на факультеті ще не було. 

Назаров Володимир Юрійович – блискучий учений, педагог, задачі 
розв’язував миттєво, учив нас аналізувати, виділяти головне. Це була 
дуже високоерудована, культурна людина з почуттям гумору. 

Хотілося ще згадати Нестеренка Леоніда Івановича, Матюшка Івана 
Семеновича. Це – обдаровані викладачі, які цікаво читали лекції, прово-
дили практичні заняття з почуттям гумору, анекдотами, цікавими 
спогадами, історіями. 

Ніколи не забудемо Богму Олену Лаврентіївну, яка читала в нас курс 
педагогіки. Навіть зараз я пам’ятаю деталі її лекції. Я назавжди за-
пам’ятала, як вона говорила про те, що навчання треба будувати не на 
лінійному вивченні та накопиченості вивченого матеріалу, а на вивченні за 
спіраллю, повертаючись до попереднього матеріалу. 
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Такими ж словами хочеться згадати Тамару Дмитрівну Пінчук, яка 
читала в нас курс історії педагогіки. Своєю поведінкою вона підкрес-
лювала, що кожного разу треба бути справжньою людиною в будь-яких 
дрібницях. Мені хочеться згадати епізод, який до цього часу не дає мені 
спокою. 

Тамара Дмитрівна дуже любила перечи-
тувати наші конспекти, давала завдання опра-
цювати якусь тему, розкрити щось, а потім 
приходила на заняття перевіряла. А я вранці 
поспішала й забула конспект вдома. У мене не 
вистачило мужності признатися, що я не взяла 
свій конспект, і хтось підсунув мені свій. Тамара 
Дмитрівна глянула, усе зрозуміла, але жодного 
слова не сказала. Мені було соромно, соромно й 
до цього часу. Часто згадую цей випадок, 
розповідаю про нього своїм студентам. 

Хочеться згадати добрим словом Солдато-
ва Василя Івановича, який читав у нас курс 
філософії та історії. Це була талановита, обда-
рована людина, він добре ставився до всіх 
студентів. Деякий час був деканом і на цій 
посаді допомагав студентам. 

Ще хотілося б згадати добрим словом 
Власенка Володимира Івановича та Костенка 
Івана Петровича. Вона викладала історію й 
навчали нас філософськи мислити, критично 
підходити до будь-якої проблеми. 

Згадую викладачів фізичного виховання В. І. Жельова, Л. О. По-
приткіна, які піклувалися про те, щоб ми, студенти, були здоровими, 
міцними, людяними, виховували почуття товариськості, взаємодопомоги. 

Теплим словом згадую Тарабана Михайла Павловича, з яким я мало 
спілкувалася, будучи студенткою, але по закінченні інституту, коли мене 
залишили працювати на кафедрі математики, я переконалася у його 
людяності, намаганні підтримати мене, молоду аспірантку. 

Надзвичайно теплі спогади про декана Одарича Андрія Степановича, 
котрий із повагою ставився до студентів, прізвища кожного знав на-
пам’ять. І не лише прізвища, а й хто і як живе, які сімейні обставини. 

У нас була дуже хороша група, багато відмінників, декілька чоловік 
згодом захистили кандидатські дисертації і одну докторську. Це свідчить 
про ґрунтовну підготовку, яку дав фізико-математичний факультет. 

Коли я пройшла в аспірантуру університету, спочатку було важко, 
але завдяки базі, яку отримала, та наполегливій праці успішно закінчила 
її достроково. 

З 1970 року працюю в Київському державному педагогічному універ-
ситеті імені М. М. Драгоманова (колишній педагогічний інститут імені 
Максима Горького) на кафедрі математичного аналізу, тобто займаюся 
тим, що мені подобається. А розпочалися мої уподобання з того, що 

Богма 
Олена Лаврентіївна 



НІЖИНСЬКА ВИЩА ШКОЛА У СПОГАДАХ СТУДЕНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ 

 
290 

математичний аналіз у нас на факультеті викладала чудова, красива, ро-
зумна (світла їй пам'ять) Лідія Іванівна Колесник. Саме вона привернула 
мене до цього нелегкого, але цікавого курсу. 

Усе, що в мені є гарного, було закладено в роки навчання. Усе це я 
використовую у своїй роботі зі студентами (я ще й куратор групи). 

 

 
 
 

 
Практичне заняття веде доцент Т. Д. Пінчук 

 
 
Цікава деталь, яку мені хотілося б мені згадати, – це вступ до 

інституту в 1958 році. Якось так трапилося, що того року був недобір на 
фізмат. Було тоді багато вступних екзаменів, перший серед яких – 
іноземна мова. 

Ректором інституту був Повод Марк Іванович, людина інтелігентна, 
яка багато зробила для естетичного розвитку студентів. Викликає він нас, 
випускників педучилища (а ми всі вступали на філфак), і запрошує на 
фізмат. Формально ми склали іспити – математику письмово й фізику 
усно. Екзамени приймали Матюшко І. С. та Клюзко М. В. Завдання дали 
нам дуже прості: примітивні задачі, визначення синуса, косинуса. Дали 
повну свободу дій. Ми всі посписували в Тані Стусенко, яка знала 
математику найкраще. А оскільки я завжди гарно писала й оформлювала 
свої роботи, то мені поставили четвірку, а всім іншим – трійки. Було 
соромно, бо я мало що знала, але цей епізод мав велике значення.  

Перший семестр на фізматі мені дався надзвичайно важко, треба 
було всього за кілька місяців вивчити фактично всю програму середньої 
школи. Але все-таки взимку я отримала з математичного аналізу четвірку.  

 



Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя... 

 
291 

Ще хотілося б зупинитися на людяності наших викладачів. Я 
вийшла заміж на ІІІ курсі. Мій чоловік, Дюженков Юрій Миколайович, 
випускник цього факультету, закінчив навчання в 1959 році. Коли ми 
вирішили одружитися, грошей не було зовсім, яке там весілля, яке там 
справляння?  

І що ви думаєте? Нам виділяють читальний зал, де ми ставимо столи 
й святкуємо весілля з вінегретом, дешевим вином за 90 копійок (його тоді 
ще називали “чорнилом”), смаженою рибою та картоплею. Ось і все, що 
стояло на столі, але скільки було сміху, гумору. Згадую, як Володимир 
Юрійович Назаров розповідав цікаві анекдоти, усі танцювали, співали. 
Таке собі комсомольське весілля.  

Минулого 2003 року у нас був ювілей – 40 років від дня закінчення 
вузу, приїхало 10 чоловік. Звичайно, це небагато, але через стільки років 
ми так само згадували роки навчання, ходили аудиторіями, пішли до 
парку, гуляли територією університету. Як приємно було побувати тут, 
поспілкуватися. Сьогодні ми живемо тими спогадами й дуже хочемо, щоб 
усі наші випускники зберегли теплі, приємні, хороші враження від на-
вчання в університеті, щоб ніколи не забували стін університету, викла-
дачів, які є і яких уже не має (світла їм пам'ять). 

Життя йде вперед. Усі, хто тут учився й хто ще буде вчитися, на все 
життя збережуть світлий і незабутній спогад про Ніжинський педа-
гогічний. 

 
Публікація спогадів Дюженкової Л. І. здійснюється за книгою: І дорогий, і 

незабутній / за заг. ред. Т. Д. Пінчук. – Ніжин : ТОВ “Видавництво 
“Аспект-поліграф”, 2005. – С. 128–130. 
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РЕКОВЕЦЬ  
Леонід Іванович 

 
випускник природничого факультету 

Ніжинського педагогічного інституту 
 ім. М. В. Гоголя 1970 року,  

доктор біологічних наук, професор, 
співробітник інституту зоології  НАНУ 

 
 

 
Творили історію інституту – студенти і викладачі 

 
Село Каблуки зовсім недалеко від Ніжина, навпрошки 7–8 кіло-

метрів. Там пройшло моє дитинство й ранні юнацькі роки. Не пригадую, 
від якого часу, але з раннього дитинства чув про інститут у Ніжині, бо там 
учився мій старший брат Микола, який закінчив його ще в 1955 році. 

Скільки себе пам’ятаю, мені чомусь дуже хотілося побачити цей 
інститут. У моїй дитячій уяві він був якимсь недосяжним і загадковим, але 
водночас і величним, і авторитетним.  

І коли батьки їхали підводою на базар до Ніжина, то я часто просився 
взяти й мене, бо дуже хотілося скуштувати морозива й побачити інститут. 
Одного разу мені таки пощастило – посадили на підводу і … поїхали. Коли 
виїхали з Таращанської на велику площу, оточену високими тополями, 
мій батько, Іван Андрійович, сказав: “Он дивись – інститут” і показав 
рукою вбік інституту. Мати, Уляна Іванівна, підтвердила це якимись 
своїми словами, що стосувалися навчання Миколи.  

За деревами я майже не побачив будинку, але перше, що побачив і 
що врізалось у пам'ять, – кам’яні білі, з круглими колонами по боках та 
хвіртками ворота. Це була архітектурна споруда – невідє’мна частина 
паркану, який оточував територію інституту. Самі ворота були металеві, 
фігурні, переважно темно-зеленого кольору, який інколи змінювали. А 
біля воріт зелена дерев’яна будочка, сторожка – місце чергового, який 
чатував тут, мабуть, цілодобово. 

Враження від цих воріт, через які я пройшов вперше в червня-липні 
1965 року, коли здавав вступні документи, воріт до знань, живі й сьогодні. 
І вже значно пізніше “як і зараз”, усі спогади про Інститут завжди були ніби 
закодовані (“генетично?”) через спогади білокам’яних воріт, за якими, 
власне, і починався інститут. Жили там і творили його історію дві основні 
дійові особи – студенти й викладачі. Про них написано вже немало. 
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Інститутські ворота 50–60-х рр. ХХ ст. 

 
 
На щастя, у мене збереглося фото тих воріт з моїх студентських 

років. І дуже прикро, що історія не зберегла їх. Переконаний, що в майбут-
ньому ця, без сумніву, невідє’мна від інституту пам’ятка архітектури 
(“може, хтось так і не вважає”) повинна бути відновлена. А разом з нею 
відновлені також дві тумби з вазою, які стояли по боках гранітних східців 
до будинку Безбородька і Гоголя. Я їх добре пам’ятаю.  

Є що згадати про час студентства 1965–1970 років і про час роботи в 
інституті, починаючи від лаборанта. Зараз, як правило, згадується більше 
те, чого вже немає, або ті, кого вже ніколи не буде з нами. Але на першому 
плані завжди ректор і керівництво інституту. Для нас, студентів-новачків, 
ректор – це щось недосяжне і навіть трохи загадкове. Ми навіть трохи боя-
лись ректора, глибо шануючи його посаду. І коли мені, студенту 2-го 
курсу, секретар деканату Тетяна Михайлівна повідомила, що мене (!) 
викликає ректор… повірте, мене кинуло в холодний піт – це захисна 
реакція організму (як я потім про це дізнався). 

Кабінет Василя Матвійовича Горбача був на другому поверсі двопо-
верхового будинку справа від воріт (тепер там музпед). Розмова була 
короткою, і відбулася вона з цілою командою громадянської оборони, 
керівником якої був майор В. Д. Ухачов. Ми достойно виступили на 
поважних змаганнях у цьому виді діяльності. Ми не підвели ректора й 
зайняли перше місце. 

Ми, студенти, якось мало знали про роботу проректора Арсена 
Даниловича Батурського, але завжди поважали цю поважну людину. З 
такою ж повагою ми завжди ставились і до свого декана Поліни Іванівни 
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Нагорної. Контакти наші були щоденними й робочо-студентськими, то 
була реакція на вимоги декана. Але були й веселі зустрічі, наприклад, під 
час вогників, які завжди організовував наш однокурсник Коля Легкобит 
(нині заслужений учитель).  

Не мало клопотів з нами, студентами, мала декан з відправкою 
студентів на роботу в колгосп на місяць (сьогодні це не актуальне), або з 
підготовкою до святкових демонстрацій 7-го жовтня та 1-го травня. На мій 

погляд, це були чудові святкові демонстрації, 
хоча нам дуже хотілося їхати додому. Але ще 
були в нашому студентському житті й Дні 
інституту, коли колони студентів, на чолі з 
самим Миколою Васильовичем, вечорами з 
запаленими факелами мандрували по центру 
міста. Місто відчувало, що є Інститут і є 
студенти, і є дія, є спектакль…  

Мабуть, у пам’яті кожного в минулому 
студента більше зафіксовані не заняття, екза-
мени, а більше згадується, як проводили вільний 
час. Але не можу не згадати, як шанована мною 
Ніна Андріївна Панасенко на занятті з зоології 
поставила мені двійку. Двійка майбутньому 
професорові зоології! Це була єдина двійка в 
моєму студентському житті, і, погодьтесь, без 
неї моє студентство й спогади про нього були б 
значно біднішими.  

Я завжди вдячний і долі, і кафедрі зоології, і її керівникові Інесі 
Віталіївні Марисовій, що “зробили” з мене зоолога-палеонтолога. Прига-
дую, як Сисой Олександрович Мулярчук запропонував узяти участь у 
ботанічних експедиціях, але… не доля. Та й хімія не дуже вабила, хоча на 
кафедрі хімії вОскара Мойсейовича Барама були всі можливості для 
розвитку своїх покликань. Кафедра хімії завжди була й залишається 
вагомою й авторитетною на факультеті й у вузі, виростила своїх власних 
добрих фахівців від студентів до доцентів. І як тут не згадати завжди 
шановану мною людину – Івана Івановича Кочергу. Але це повинно бути 
окреме видання спогадів про славетного декана.  

Ми, студенти, завжди дуже високо цінували енциклопедизм Ми-
хайла Павловича Солдатова, цінували тактовність Василя Івановича 
Горбенка, вимогливість Людмили Степанівни Назарової, відданість своїй 
справі Олександри Володимирівни Москаленко і Зінаїди Миколаївни 
Сидоренко. Не можна не згадати принциповість Якова Яковича Старичева 
– усе життя (більше 40 років) пропрацював він на кафедрі зоології й майже 
весь час на одній і тій же не дуже високо оплачуваній посаді, але зако-
ханого у свою справу – зоологію і мисливство.  

Коли я вже був лаборантом кафедри, то інколи ми дозволяли собі 
разом випити склянку-дві кагору – і … розмова точилася невимушена, 
приємна, а головне – для мене пізнавальна. Бо Яків Якович завжди з 
великим задоволенням розповідав про довоєнні роки інституту, любив 

Ректор інституту  
Горбач Василь Матвійович 
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розказувати цікаві речі про колишнього ректора, члена нашої кафедри 
Кузнецова Д. І. Я вже не акцентую увагу на його мисливських спогадах – 
другий Остап Вишня. 

 

 
 

Державна комісія на природничому факультеті  
оголошує результати екзаменів 

 
 

Наші студентські роки завжди були тісно зв’язані з польовими 
практиками та роботою-навчанням на агробіостанції. За весь час мали ми 
багато польових випробувань і досліджень. Це були Кладьківка, Ядути, 
Грибова Рудня, Житомирські кар’єри та Канів, Карпати, Крим, 
Дніпродзержинськ (металургійний та коксохімічний комбінати), Київ (ви-
ставка), Сумський хімкомбінат, околиці Ніжина – Ветхе та Смолянка біля 
Каблуків.  

То був комплекс навчання, досліди, експерименти, пізнання нового, 
цікавого, розваги, екскурсії, знайомства, кохання (молоді!), – такими і по-
винні бути студенти! У сумі це складало турботи й клопоти для викла-
дачів-керівників. Хіба можна забути Карпати разом з І. В. Марисовою або 
подорож по Дніпру на теплоході “Микола Гоголь” до Дніпродзержинська, 
де керівником тоді був ще зовсім молодий і в недалекому минулому сту-
дент І. І. Кочерга, поїздку до Криму разом з О. Я. Гречаненком. Збереглися 
фото тих часів, про які можна оповідати багато й окремо щодо кожного. 
Насиченим було наше студентське життя!  

Агробіостанція – це доля природників. Та й сама вона раніше була 
особливою, не схожою на нинішню. Головний вхід був там, де зараз вхід до 
двору нового корпусу. Відразу ліворуч була досить велика теплиця з 
чотирма відділами і з великим залом по середині. То був епіцентр життя. 
Прямо була алея, що вела до господарського двору (приблизно там зараз 
котельня). Лівіше був великий віварій, у якому Г. В. Карась вирощував 
нам для занять кролів і тримав піддослідних собак. Любов Тимофіївна 
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Нікітіна завжди нам демонструвала на лекціях умовні рефлекси за 
І. П. Павловим на цих друзях людини.  

 
Результат праці студентів на агробіостанції 

 
 
Обслуговували агробіостанцію два трактори, якими часто керував 

О. М. Сипливець (у майбутньому посадова людина області). Керівником 
всього агрокомплексу був незмінний Дем’ян Ілліч Лазарєв. Від господар-
ських переміщень уліво в бік Остра відходили дві алеї – березова та горо-
бинова – чудове місце для прогулянок студентів. Рештки березової алеї 
збереглися й зараз проти нового будинку університету. Виходу до Остра з 
агробіостанції не було, тут були дрімучі зарості кущів – прямо хащі, де не 
ступала нога людини. Уся ця територія часто заливалась водами Остра в 
часи повеней аж до господарського двору. Можна ще багато згадували, 
але… Я чомусь захотів поділитися своїми спогадами не про поважні речі 
минулого, про які всім відомо, а пригадати своє власне неповторне й до 
цього часу незабутнє.  

Ось таким було (у короткому викладі) життя Інституту за тими 
воротами, такими були ми, студенти тих ще недалеких 60-х років, такими 
були тоді для нас ті ворота, через які ми проходили тисячі разів і які 
впевнено вели нас до пізнання світу.  

 
Публікація спогадів Рековця Л. І. здійснюється за книгою: І дорогий, і 

незабутній / за заг. ред. Т. Д. Пінчук. – Ніжин : ТОВ “Видавництво 
“Аспект-поліграф”, 2005. – С. 7–12. 

 

 



Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя... 

 
297 

 
 
 

 

НАЛИВАЙКО 
Дмитро Сергійович 

 
доцент кафедри російської і зарубіжної 

літератури Ніжинського державного 
педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя 

(1957–1971), професор Інституту 
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академік АН України,  
лауреат Державної премії ім. Т. Шевченка 

 
 

 
На хвилях пам’яті 

 
Постать Дмитра Сергійовича Наливайка для літературної студії 

Ніжинського педуніверситету переоцінити важко. Бо саме з цього викла-
дача почалося в студії справжнє духовне відродження, національне про-
зріння, сходження студійців до найвищих вершин літературного Парнасу. 
І донині започатковані ним по-справжньому демократичні засади 
літературного й суспільного життя панують у студії. 

Наш кореспондент Олександр Турчин зустрівся з академіком, 
лауреатом Державної премії ім. Т. Г. Шевченка, доктором філології Дмит-
ром Сергійовичем Наливайком, і той люб'язно зголосився на інтерв'ю. 
Зустріч відбулася в Києво-Могилянській академії. 

– Шановний Дмитре Сергійєвичу, дуже вдячні Вам за надану мож-
ливість поспілкуватися. Перше наше запитання буде дещо традиційним: 
Як Ви, випускник аспірантури Ленінградського педагогічного інституту, 
потрапили до Ніжина? 

– Так, я дійсно закінчував аспірантуру при кафедрі зарубіжної 
літератури педінституту ім. Герцена в 1957 році. А до Ніжинського пед-
інституту я потрапив дещо випадково. Весною 1957 року відбувся розподіл 
випускників аспірантури. У мене була можливість вибирати з кількох 
педінститутів Російської Федерації (Костромського, Курського) і одного 
білоруського – Могилівського. Я зупинився на Костромському, бо мій 
хороший приятель теж туди їхав. Коли всі документи були вже оформлені, 
я одержав листа від одного з викладачів із Києва, який мені написав, що в 
педінституті в Ніжині звільнилось місце викладача зарубіжної літератури. 
Мені захотілося поїхати на Батьківщину, на Україну, адже я родом з Чер-
нігівської області, і тому вирішив змінити свої життєві плани. Проте 
ректор Костромського педінституту наполягав на моєму приїзді до його 
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вузу. Присилав протести і Ленінградський педінститут. Моє питання роз-
глядала навіть учена рада Гоголівського вузу й мудро вирішила: оскільки 
я з України, українець й виявляю бажання повернутися додому, то члени 
ради схвально поставилися до мого бажання, і ніякого вже тиску після 
цього не було.. Так, на початку листопада 57-го року я приїхав працювати 
до Ніжинського педінституту. 

– А якою тоді була атмосфера в Ніжинському педінституті? Полі-
тична, літературна? 

– Якщо говорити відверто, то ця атмосфера мені не дуже подобалася. 
Можливо, я сприймав це суб'єктивно. Але вона діяла на мене якось гні-
тюче. Важко спершу було знайти спільну мову з кафедрою, хоча зі 
студентами я досить швидко порозумівся... 

– Як вони Вас, до речі, зустріли? 
– Абсолютно нормально. Я в той час почав у них читати античну 

літературу, яка була для них цікавою, і все вийшло, на мою думку, якнай-
краще. Гірше було з викладачами... Були випадки, коли на кафедрі 
доводилося переживати досить неприємні хвилини. Для прикладу, при 
обговоренні навчального плану з російської літератури – а в нас тоді була 
об'єднана кафедра російської і зарубіжної літератури – один із викладачів 
досить гостро виступив проти включення до навчального курсу вивчення 
творчості Олександра Блока. Уважав за недопустиме вивчати його у вузі ц 
особливо у школі. Він його агресивно не сприймав. Коли ж я запитав: 
“Чому? ”, то почув у відповідь: “Це ж декадент! Занепадник! І взагалі, лю-
дина, яка написала про себе такі рядки: “Я сам позорный и продажный...” 
Яке ж ми маємо право включати його творчість до програми і підносити 
студентам?” Я висловив свою незгоду й сказав, що взагалі некоректно 
ставити так питання про видатного поета. Нагадав, що Блок написав поему 
“Дванадцять”, і частиною викладачів це було сприйнято з розумінням, а 
інші приєдналися до думки того викладача, який сказав: “І все одно він 
декадент, а я, як морський старшина, знаю тільки одне: їх треба бити, 
бити, бити...” Оце вам приклад тієї атмосфери, яка в той час панувала в 
Ніжинському педінституті. А це вже ж був п'ятдесят сьомий рік, це 
відбувалося вже після смерті Сталіна і XX з'їзду. На кафедрі симпатичною 
для мене людиною був Григорій Петрович Васильківський (він тоді 
завідував кафедрою), із ним можна було обговорювати серйозно як нау-
кові, так і життєві проблеми. Я ж тоді більше спілкувався з музикантами. 
У вузі відкрили музичне відділення, і приїхало багато молодих викладачів 
музики. Там працював Іконник, згодом знаменитий диригент. Це й було 
коло мого спілкування. 

Пригадується ще такий випадок. Доцент Васильківський давав 
відкриту лекцію з творчості Бальзака, аналізував роман “Батечко Горіо” й 
мав необережність сказати, що Горіо – “це буржуазний король Лір”, що на 
новому витку часу він повторив драму короля Ліра. Коли ж почалося 
обговорення, на адресу Васильківського зазвучали звинувачення в тому, 
що він бере під захист буржуа. І було навіть поставлено запитання: “Хіба 
може бути буржуа трагічною фігурою?” От і уявіть, що це були за часи, за 
атмосфера... І, звичайно, працювати тоді було досить важко, а зміни 
почалися років через чотири-п'ять... Ось таким було життя в інституті. 
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– А коли до Вас прийшло бажання очолити літературну студію 
інституту? 

– Це була не моя ініціатива. Через кілька тижнів, як я почав працю-
вати, у деканаті філфаку було вирішено, щоб я керував літературною 
студією, оскільки я за віком ближчий до студентів і мені це, як кажуть, з 
руки. Я спробував відмовитись, але з цього нічого не вийшло. Мені зау-
важили, що я не маю інших громадських доручень, то повинен виконувати 
це. І десь із кінця листопада цього самого 57-го року я й розпочав роботу зі 
студійцями. 

Мені добре запам'яталося, як мене в супроводі декана, завідувача 
кафедри й колишнього керівника (а це був доцент Косінов, який викладав 
українську літературу, говорили, що він навіть був і секретарем Пости-
шева, а потім, коли той був підданий репресіям, і Косінова теж зачепили) 
ми зайшли в напівосвітлену аудиторію на третьому поверсі, де сиділи 
студенти. Обличчя тих, що сиділи під пампою, були освітлені, а тих, хто 
по закутках, розгледіти було неможливо. 

Мене представили. Почали знайомитися з членами літстудії, до речі, 
там було багато тих, хто не писав, просто приходили з цікавості: подиви-
тися і послухати. Тут же мені повідомили, що серед студійців знаходиться 
і Євген Гуцало, який надрукував напередодні в “Літературній газеті” (тоді 
ще так називали “Літературну Україну”) свою новелу. Це було сказано, 
звичайно, з гордістю. Тут же вийшов авгор новели, в окулярах, зі 
зніяковілою посмішкою... Я попрохав дати мені газету, щоб прочитати 
його твір – він подав, діставши з портфеля. 

Але по-справжньому знайомство з Гуцалом почалося з конфлікту. Я 
прочитав це оповідання. Воно було вже досить вправно написане, як для 
автора-початківця, але, написане в стилі того часу, воно якось неприємно 
відштовхувало закладеним у ньому фальшем. Там, наскільки мені пам'я-
тається, такий сюжет, що от їдуть іноземці колгоспними полями й бачать 
молодих колгоспниць-трудівниць, а одна з них привертає до себе увагу, 
нагадуючи їм Мадонну... Це була псевдоромантика, замішана на фальші, 
про що я відверто сказав молодому початківцю. Новела мені не сподоба-
лася, і я пояснив, чому саме. Навчаючись у Ленінграді, я відчув, що серед 
студентів, аспірантів уже інші вітри віяли. Те, що називали соцреалізмом, 
викликало вже внутрішній протест, бо всі бачили наскільки фальшиве це 
мистецтво. 

На Гуцала сказане мною справило сильне враження. Він уже потім 
мені зізнався, що це його обурило, образило. Він навіть кілька тижнів не 
з'являвся на засідання студії. Я на їхньому курсі лекцій тоді не мав, тому 
в аудиторіях з ним не зустрічався. А потім якось він до мене підійшов і 
сказав, що ця оцінка була для нього несподіваною, він довго про це думав 
та зважував і, зрештою, дійшов висновку, що я у своїй оцінці багато в чому 
був правий. І це зізнання в моїх очах його підняло. Тим більше, що я, коли 
мені інші студенти передавали про таку реакцію, грішним ділом, навіть 
думав, як би, за звичаями того часу, він не оскаржив усе це в партбюро. А 
тоді подібні випадки були, так би мовити, повсякденною нормою життя. 
Але нічого не сталося...  
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Ось після цього випадку ми з ним стали постійно зустрічатися. Я 
перший рік жив один, дружина з малою дитиною поїхала до батьків. Май-
же весь цей перший рік моєї роботи в Ніжинському педінституті в кімнату 
старого гуртожитку по вулиці Івана Богуна він до мене заходив. Ми вели 
розмови з різних тем, спілкувалися. Ці постійні контакти тривали й у 
наступні роки його навчання. Безперечно, він уже писав прозу в цей період, 
але жодного свого прозового твору мені вже не показував. А читав свої 
поезії. У нашому збірнику “Перший заспів” добірка віршів Гуцала най-
більша. Там уже є хороші поезії, деякі з них згодом він навіть уставляв у 
свої оповідання в особливо ліричних моментах. Пам'ятаю, це вже весною 59 
року було, перед випуском, якось ми з ним довго ходили по вулиці Гоголя й 
обговорювали питання: що ж йому далі робити? Чи то спробувати подати 
документи до Літературного інституту в Москві, чи поїхати працювати в 
газету й серйозно зайнятися практичними справами, знайомитися з 
життям? А в той час у всіх газетах і радіо вироблявся відповідний стереотип 
мислення, що найважливіше познайомитися з життям. Тільки таке сере-
довище сприяє розвиткові справжніх літерагурних талантів. Я його 
спробував переконати, говорив, що це з часом прийде, що йому якраз 
необхідно поїхати в Москву. Адже це культурологічний центр, у Літератур-
ному інституті зовсім інше середовище, яке може по-справжньому зба-
гатити та сприяти його формуванню як письменника. Але мені не вдалося 
його переконати. Він навіть не подавав документи до Літературного інсти-
туту, а поїхав до Чернігова в обласній газеті працювати кореспондентом. 

Час від часу він приїздив до Ніжина, заходив до мене, ми з ним про-
довжували спілкуватися, листувалися. Це продовжувалося й у Києві. До 
останніх днів його смерті, несподіваної. 

 

 
 

 
 

Поет О. Ющенко та студент Є. Гуцало,  
на задньому плані доцент О. А. Білан 
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– Дякуємо за тепле слово про Євгена Гуцала. “А якими Вам взагалі 
запам'яталися ваші перші літстудійці? 

– Вони були різні. Я, на жаль, сьогодні вже, певне, і не згадаю всіх, 
адже минуло більш як сорок років. Проте це Гуцало, Володимир 
Мордань... Саме Гуцало привів його до мене в кімнатку гуртожитку з його 
першими поетичними пробами, а вони були, як на початківця, цілком на 
рівні. Після нашої зустрічі він почав активно писати. 

Коли вже Гуцало закінчував інститут, на перший курс вступив 
Леонід Коваленко, відомий згодом під псевдонімом Леонід Горлач. До речі, 
тут теж не обійшлося без моєї такої інтенції, чи що... Тоді ще Леонід 
Коваленко перебував у Ніжині, але вже його чимало друкували, і він одер-
жав листа від критика й відомого літературознавця Леоніда Коваленка. 
Той писав, що оскільки вони не пише однофамільці, але й імена в них 
однакові, і навіть ініціали збігаються, то краще було б, щоб їх постійно не 
плутали, обрати якийсь псевдонім, і під ним уже друкувати твори. Льоня 
мені про це розповів і запитав: “Який би мені псевдонім підібрати?” Я його 
тут же запитав: “А як прізвище вашої матері?” Він каже: “Горлач, 
Горлачі...”. Я тоді й відповів, що кращого псевдоніма й не придумати. Так 
він і став підписувати свої твори – Леонід Горлач. 

Хто там ще був з першого покоління? Була ще така поетеса – 
Драбкіна. Вона також у цьому збірничку представлена. Вона була розумна 
студентка, відмінниця постійна. У неї було чудове вміння версифікації, 
теми вона брала, які звучали в той час, але справжнього поетичного 
таланту не виявилося. 

А далі вже приходили... Петро Пулінець, був такий симпатичний 
студент... 

- А які теми їх найбільше цікавили? 
- Писали інтимну лірику. Але в той час вимагалося, щоб поет був 

передусім громадянином, тому писали й громадянську лірику. Хоча, від-
верто кажучи, я їх до цього не заохочував. Безперечно, багато було 
пейзажної лірики. 

- Чи були поезії, присвячені історії України? 
- Це вже пізніше. Десь із середини 60-х років, коли вже прийшло 

інше покоління, усі ці теми актуалізувалися. Тоді вже писали з підтекс-
том. У той час з'явилися в літстудійців інші орієнтири. Це – київські 
поети-шістдесятники. Їздили в Київ, купували там збірки Драча, Вінгра-
новського, Ліни Костенко в той час з'явилася лише одна збірка, Симо-
ненка... Саме ці поети почали чинити значний вплив на молодь. Як фа-
хівець із західноєвропейської літератури я прагнув знайомити їх із поезією 
капіталістичного Заходу, наскільки це було можливим. Це вже десь у 
другій половині 60-х років. Тоді взагалі атмосфера в педінституті зміни-
лася, значно змінилася, зокрема на філологічному факультеті, коли 
деканом десь там із 64-го чи 65-го року став доцент Григорій Герасимович 
Аврахов. І в складі викладачів пропорції змінилися, між людьми старого 
гарту (сталіністами) і людьми, які ліберально мислили. Дуже сильно змі-
нилася атмосфера, і ось того, що мене вразило й гнітило в перші роки, 
роботи, уже не стало. Я не скажу, що воно зовсім зникло, але багато що 
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змінилося в кращу сторону. І взагалі, все те, що хвилювало тоді студійців, 
про що вони писали, знаходило розуміння декана й викладачів факуль-
тету. Олеся Йосипівна Коцюба та інші викладачі відкривали для студентів 
ознаки нового часу. 

– А чи були спроби наслідувати когось із західноєвропейських 
поетів? 

– Наслідування новітніх течій, власне, не було. А от течії, скажімо, 
кінця 19-го – початку 20-го століття наслідувалися. Один час у практику 
проведення студії увійшло відзначення якихось дат – чи то дня народжен-
ня, чи дня смерті видатних західноєвропейських поетів. Пам'ятаю прове-
дення такого вечора в літстудії, присвяченого дню пам'яті Гійома 
Аполінера. Я виступав із лекцією... 

Леонід Горлач в останній рік навчання багато перекладав Рільке. 
Верхарна читали тоді вже багато. Це було необхідно для розширення 
горизонтів, для формування більш сучасного поета чи прозаїка. 

– А якими Вам пам'ятаються засідання літстудії? 
– Засідання ці були плідними. У нас не було ніякого формалізму, літ-

студійці приходили читати свої твори або обговорювати літературні 
новини. Я ніколи не вдавався до того, щоб припинити, обірвати обгово-
рення, яке набувало гострого спрямування. Почували студійці на засі-
даннях себе дуже вільно й говорили відверто. Ніякого підхвалювання одне 
одного не було. Я взагалі не люблю такі речі. Готували випуски стінгазети 
“Літстудієць”. І коли добирали матеріал по неї, то досить прискіпливо – 
що варто публікації, а що ні... 

– А хто входив до складу редколегії “Літстудійця”? 
– Льоня Горлач, Петро Пулінець входив, потім у другій половині 

60-х років Люба Будько, яка після завершення навчання у вузі поїхала 
працювати до обласної газети... 

– Де друкували свої твори Ваші літстудійці? 
– Найчастіше в ніжинській міській газеті “Під прапором Леніна”, в 

обласних газетах, особливо в “Комсомольському гарті”, Інколи давали 
добірки в “Літературну Україну”. 

– Серед випускників літературної студії багато професійних 
літереторів... Як, на Вашу думку, що послужило поштовхом до виявлення 
й розвитку їхньої творчості? 

У кожного ці поштовхи були різні, індивідуальні. Це і з’являється в 
молодої людини такий ніби зуд, коли хочеться писати. Не завжди він 
виправданий, дуже часто виявляється самообманом. Але коли людина 
втягується в постійне писання поезії чи прози і коли включаються уже 
внутрішні інтенції, виявляється якийсь внутрішній потенціал, духовний, 
емоційний, то вона стає письменником. Я не думаю, що у нас це виходило 
від якихось ідейних сполук, скоріше, це все відбувалося напівстихійно... 

– А на літстудію ходили студенти яких факультетів? 
– В основному з факультету філологічного. Бували студенти з фа-

культету англійської мови, та й з інших факультетів. Такі, як Аркадій 
Бєлкін із фізико-математичного... 
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Дивна річ – спогади. Раніше, коли буди молодими, залишались якісь 
замальовки з минулого життя. Із роками їх вартість інша, це все прихо-
дить мимоволі. Скажімо, можу писати якусь серйозну свою роботу – і рап-
том нахлинає якась така хвиля спогадів. І про Ніжин я останнім часом 
набагато частіше згадую, ніж раніше. Були епізоди, які не дуже приємно 
згадувати, особливо останні роки роботи в Ніжинському педінституті... 

– Розкажіть, будь ласка, якщо це не завдасть Вам прикрості... 
– Ну, певне, Ви вже чули цю історію з літстудією... 
– Даруйте, лише віддалено... 
– Почалося все з приїзду групи київських письменників до Ніжин-

ського педінституту. Мені хотілося, щоб до Ніжина приїхали молоді на той 
час письменники, які найбільше цікавили літстудійців і студентів-філо-
логів. Це – Гуцало, Григір Тютюнник, Іван Драч, Микола Вінграновський 
та ін. І якщо мене не зраджує пам'ять, у 68-му році Гуцало мені 
зателефонував чи прислав листа, що він уже створив таку бригаду, яка 
готова приїхати до Гоголівського вузу зустрітися зі студентами, студій-
цями. Я в той час був головою художньої ради. Письменників я запросив 
офіційно. Поставив до відома ректора Василя Матвійовича Горбача. І ось 
на початку грудня вони на “УАЗику” прибули з Києва. На Київській 
кіностудії Вінграновський завербував цю машину. Це був прекрасний 
підбір авторів – Євген Гуцало, Григір Тютюнник, Іван Драч, Микола 
Вінграновський, Борис Олійник і критик Анатолій Шевченко. Зал клубу 
старого корпусу був переповнений. Люди сиділи, стояли, усі проходи були 
забиті. Раптом я побачив начальника місцевого КДБ! Інші мої колеги 
запримітили переодягнених у штатське працівників спецслужб. Як потім 
виявилося, за цими поетами приїхали й київські кадебісти... 

Першим взяв слово Анатолій Шевченко. Якраз напередодні в газеті 
“Известия” з'явилась невеличка статейка академіка Виноградова. Він 
говорив про перспективи національних мов СРСР. Вітав те, що російська 
мова набуває все більшого вжитку та стає рідною для людей інших на-
ціональностей. А потім він поділив усі національні мови на дві групи: ті, 
що можуть існувати і розвиватися, – стійкі, і нестійкі – ті, що на грані 
зросійщення, зникнення. А українську він не назвав ні в тій, ні в іншій 
групі. Анатолій Шевченко висловив із цього приводу своє обурення. Зая-
вив, що кожний свідомий українець має протестувати проти таких інсину-
ацій. Потім почали виступати поети, прозаїки. 

Прекрасно виступив Микола Вінграновський. Він прочитав вірші 
про історію України. Тому річ про Івана Богуна та ще декілька віршів 
такого змісту вітали шалом оплесків. 

Як завжди, прекрасно виступив Іван Драч. 
Борис Олійник прочитав свого вірша про те, як дядьки сидять на 

колодах і обговорюють, хто такий Ленін. І доходять до такого висновку: 
“Ленін – це ми!” У нього були вірші суто офіційні, вони відрізнялися від 
того, що читали інші поети. 

Григір Тютюнник прочитав оповідання “Медаль”, яке тоді не 
друкувалося. 
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А Гуцало прочитав таке незвичне для нього сатиричне оповідання 
про провінційне містечко в такому стилі, що має внутрішню інтенцію до 
“Истории одного города” Салтикова-ІЦедріна. І звичайно, що всі швидко 
розшифрували, про кого саме йде мова, й чимало було обурених. І після 
зустрічі до мене підходили деякі викладачі і виражали своє обурення, що, 
мовляв, Гуцало виявився невдячним до міста, яке його навчало. Це, 
звичайно, були дурниці. 

Оголосили перерву. Зібралися наші гості, я і Аврахов проінформу-
вали гостей, що тут багато людей, яких ніхто не запрошував, але ніхто не 
виявив якогось остраху й бажання “поміняти платівку”. Продовжували в 
тому ж дусі. 

Почали виступати літстудійці і, щоб не відставати, свої твори такого 
ж спрямування читали. Із підтекстом... 

Традиційно, коли приїздили гості з Києва, письменники, влашто-
вували такий собі вечір-вечерю, у якому брав участь і ректор інституту, і 
професори. Але коли закінчився цей вечір і в їдальні накрили столи, ніхто 
не з'явився. Увійшли письменники. Григорій Герасимович Аврахов був, 
Леся Йосипівна Коцюба була, ще кілька викладачів. Це дуже неприємно 
врізалося в пам'ять. Запахло, так би мовити, смаленим. І всі дуже швидко 
це відчули й поспішили відсторонитися. Але ті, що були, дуже тепло 
провели гостей, дякували їм за те, що вони таку здоровенну непорушну 
кам'яну брилу скинули в ставок, що потім ще довго ось ці хвилі котилися. 
Це, безперечно, алегорія. А після цього розпочалися справді великі 
неприємності. Я, як керівник літстудії, і літстудійці були взяті на замітку, 
а потім, десь через неповний рік, на партзборах виступив секретар парт-
бюро й говорив про ідейні зриви в роботі літстудії. Звичайно, головним 
винуватцем зробили мене. І після цього негайно “розжалували” – відсто-
ронили від керівництва літстудією. От така ця історія була. А потім уже 
почалися й відверті провокації... Я і до цього часу маю сумніви, – що то 
таке було? Це вже йшов сімдесятий рік. Десь улітку раптом серед вступ-
ників з'являється такий, який почав обурюватися зусиллям російської 
мови і написав навіть вступний свій текст такого змісту. Його, звичайно, 
не зарахували, але коли запитали: “Хто так активно сформував його світо-
гляд?” (про це вже офіційно було повідомлено на інших партзборах), то він 
називав Грушевського “Історію України-Руси”, а потім мої статті, що пу-
блікувалися в “Українському історичному журналі” та в інших виданнях. 
Це мені було почути дуже і дуже приємно. Там ще хтось був названий із 
авторів, але разом із тим це насторожувало... тим більше, що тоді вже КДБ 
практикував провокації, то я подумав, що, можливо, і це є “підсадна 
утка”. Юнака не прийняли до вузу. Але в той час були такі випадки, і я 
знав про них, що тут же одразу його зараховували в якомусь іншому вузі, 
якщо він справді був “підсадною уткою”. Але, можливо, це був і чесний, 
порядний молодик. Та я вже цього не знаю. У вузі була група викладачів, 
яким я чомусь дуже не подобався. То вони активізувалися, так звана 
“залізна четвірка”... 

– А хто це були? 
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– Та не хочу я їх називати. Вони були з різних кафедр. Один із 
сусідньої кафедри – української літератури. Він мав дуже консервативні 
погляди. Я з ним розуміння ніяк не знаходив. І в останній, найкритичні-
ший момент мені пощастило перебратися до Києва. Бо коли б я залишився 
у Ніжині, то мені б не поздоровилося... 

– А які приємні спогади викликає у Вас Ніжин? 
– Ну, це ще в молоді роки. Я там, власне, усе починав: і викладацьку 

й наукову роботу. Був такий приємний період для мене з 64-го по 69-й рік, 
оцей проміжок. Усе в житті складається з деталей і це, скоріше, залежить 
не від якихось сюжетів, подій якогось ряду, а від внутрішнього твого 
стану, від домінуючого умонастрою, коли все забарвлюється в світлі тони. 
Хоча в роботі світлі дні завжди чергуються з неприємними. 

А ще в Ніжині – прекрасна бібліотека, унікальна. Потім я вже пра-
цював у Київському університеті й можу впевнено сказати, що універси-
тетська бібліотека гірша. Звичайно, вона багатша на нову літературу, але 
щодо раритетів книжкових, старих видань і, зокрема, наукових, біблі-
отека Київського університету бідніша. Досить сказати, що я тоді вже 
почав розробляти тему “Західноєвропейська україніка” починаючи з ре-
несансу й до кінця XIX століття. Так я в Ніжині знайшов рідкісні ви-
дання. Для прикладу, книжку німецького історика та письменника 
Еразма Франціска “Новий Флорос” німецькою мовою, або “Війни короля 
Яна Каземіра”. Книжка сторінок на 600–700. Перша її частина про Хмель-
ниччину. Про неї згадав Костомаров, але вона ніким з українських істориків 
не використовувалася. То це раритет, справжній раритет. Цю книгу я 
відкопав у бібліотеці Ніжинського педінституту. У київських бібліотеках не 
було ні цього “Нового Флороса”, ні книг Теміяджі Пьєтро де Лявале, зна-
менитого італійського мандрівника, ученого, історика. Це три томи подо-
рожей по Близькому Сходу. Перша частина – “Туреччина”, друга – “Пер-
сія”, а третя – “Індія”. У першій частині є в нього чимало про Січ, про укра-
їнських козаків. То в інститутський бібліотеці була ця книжка. Видана вона 
у Венеції та в Римі у 1666 році. Пізніше я був у Ніжині на Гоголівських 
конференціях, відвідував університетський Музей рідкісної книги, але, на 
жаль, цих книжок там не знайшов. Куди вони поділися, я не знаю. Але їхнє 
місце в музеї, адже, можливо, на Україні це єдині екземпляри. 

Прекрасна бібліотека, у ті роки вона мені дуже допомогла. 
– А хто ще з письменників відвідував Ніжин за час Вашого керів-

ництва студією? 
– Запам'ятався приїзд Олеся Гончара і з ним ще групи письменників. 

Це вже Льоня Горлач, який працював у Спілці письменників, якось там 
все це організував. Вони приїхали через кілька місяців після того приїзду 
письменників, про який я вже розповідав. І мали за мету все це 
приглушити, залагодити. Олесь Гончар очолював цю групу. Вечір вия-
вився цікавим. 

Приїздили й інші групи... Та в 1971 році я поїхав із Ніжина. 
– А чи підтримували Ви після від'їзду зв'язок із Ніжином, з літсту-

дійцями? 
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Олесь Гончар дарує автографи. Справа доцент Наливайко Д. С. 
 

 
Підтримував, але не активно. З літстудійцями – ні. Якби я в 70-ті 

роки з'явився в літстудії, то це переполоху б там наробило після всіх цих 
скандалів і звинувачень. Не хотів завдавати молодим людям клопоту. Офі-
ційно вважалося, що я завдав великої шкоди вихованню майбутніх 
письменників. 

Але до Ніжина приїздив. Там у мене лишився гарний приятель, сам 
музикант і прекрасний рибалка, Костянтин Федотов, викладач музпеду. 
Завітавши до нього в гості, ми довго бродили Графським садом. Із Жом-
ніром Олександром Васильовичем підтримував зв'язки: ще за часів мого 
керівництва літстудією він був частим гостем й активним учасником 
наших обговорень і дискусій. 

– Вашим наступником у керівництві літературною студією вузу 
став  Павло Олександрович Сердюк. Які між вами буди стосунки? 

– Нормальні. Ще за мого керівництва студією він час від часу з’яв-
лявся на її засіданнях. Він був критиком. Його знали в Києві. На той час 
вже мав одну книжку критичних статей... Хоча і його долю не обминули 
прикрощі... 

На жаль, пам'ять не тримає вже багато імен та подій того часу. Адже 
минуло більш як тридцять років... 

Дякуємо, Дмитре Сергійєвичу, за інтерв'ю. Бажаємо Вам міцного 
здоров'я і творчого натхнення. І хочемо запевнити, що добра пам'ять про 
Вас і Ваші справи живе в серцях Ваших вихованців. Свідченням цього 
стали їх твори. 

Липень, 2000 року, м. Київ 
 
Текст спогадів Наливайка Д. С. взято з книги: Заспів. Антологія літстудії 

НДПУ ім. М. Гоголя / упор. О. Забарний, О. Гадзінський. – Ніжин : 
Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2000. – С. 17–27. 
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Олександр Васильович 

 
випускник російського 

відділення філологічного 
факультету Ніжинського 
педагогічного інституту  

1971 року, кандидат філологічних наук, професор, 
нині декан факультету  
початкового навчання  

в Чернігівському педуніверситеті 
ім. Т. Г. Шевченка 

 
 

 
 

Велике та прекрасне бачиться здалеку 
 
 Коли пригадуєш ніжинський період життя, на пам'ять одразу 

приходять студентські роки. На початку викладацької роботи в Ніжині 
поряд із тими, хто мене вчив, ще досить довго зберігалося відчуття, що ти 
студент. І як же ж хотілося опинитися в дорослій незалежності! І як 
приємно було чути, що ти вже Олександр Васильович! Та зараз бажання 
розвернулися в протилежному напрямку, а внутрішній зір виглядає сту-
дентських друзів і таких молодих інститутських викладачів. 

Ще школярем, граючи у футбол між високих дерев, які були для нас 
штангами, з острахом підбігав за м’ячем майже до самих колон білостін-
ного корпусу педінституту, адже могли й налаяти за дитячі пустощі. А вже 
коли став першокурсником і поважно прямував на заняття, то скептично 
поглядав на малечу, з якою ще зовсім недавно ганявся за отим м’ячем.  

Переступаючи межу нашого дитячого поля, відразу опинявся в іншому 
світі, в іншому місті – інститутському містечку, що мало своє територію: 
Графський парк, озеро, річку Остер, на березі якої буяли верби, зарості глоду 
й бузини. У темряві сюди навіть заходити було страшнувато. Най-
сміливішими були закохані студенти – бо їм там був справжнісінький рай. 

Коли ми навчалися на випускному курсі, почалося будівництво 
нового корпусу: усі ті хащі вирубали, почали забивати бетонні палі. Це 
глухе бовкання заважало слухати оглядові лекції перед держаними екза-
менами, настирливо штофхало в спини, щоб ми швидше йшли у світ широ-
кий. У нас, майбутніх учителів російської мови та літератури, викликала 
асоціація з “Вишневим садом” А. П.Чехова, який теж вирубали у фіналі 
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п’єси. Зараз на цьому місці внепнено розташувався новий корпус, інститут  
поповнився новими аудиторіями, лабораторіями, читальними залами.  

Нам хотілося якнайшвидше отримати диплом, але й сумно було зли-
шати свій вуз, розлучатися із викладачами. Багато із них – непересічні 
особистості.  

Перший – декан Григорій Аврахов, відомий в Україні літературо-
знавець, який міг дати власні гроші бідному студентові на обід. 

На своїй лекції ще зовсім молодий викладач зарубіжної літератури 
Дмитро Наливайко напам’ять цитував французькою мовою Аполлінера та 
густо червонів, коли студент, називаючи ім’я Віктора Гюго, робив наголос 
на першому складі. 

Керівник літературної студії Павло Сердюк мружив очі, як ласий кіт, 
спіймавши звучну риму чи свіжий образ майбутніх українських поетів. 

Керівник наукового гуртка, завідувач кафедри російської та зарубіж-
ної літератури Анатолій Живоглядов відкидав рукою довге сиве волосся, 
схиляючись над опусами юних літературознавців. Пам’ятаю, з яким остра-
хом чекав на його оцінку свого першого самостійного аналізу оповідання 
О. Купріна “Слон”. “А вот это Вам удалось!” – серед іншого сказав метр. 
Зачепився за ту оцінку, може, завдяки їй і досліджую російську літературу 
кінця XIX – початку ХХ століття.  

Викладач російської радянської літератури Олена Євстаф’єва, тендіт-
на, як Дюймовочка, і енергійна, як вулкан, влітала до аудиторії. Не 
доходячи до столу, вона кидала на нього свою сумку. І чим більша була 
відстань, яку пролітала та сумка, тим тихіше треба було поводитися. Ця 
жіночка гаркавим голосом так читала горьківську “Песню о Буревест-
нике”, що ми відчували реальний натиск бурі. Справжня актриса! Тому й 
не дивно, що саме вона з нашим курсом випуску 1971 року створила 
студентську театральну трупу і поставила п’єсу Максима Горького “На 
дне”. Пройшли роки, і мене, літературознавця, зацікавила Марія Зань-
ковецька, коло її російських друзів, історія українського театру. Ніщо не 
проходить безслідно! Григорій Самойленко закотився жвавим м’ячиком на 
факультет тоді, коли ми відчували себе майже вчителями. Він був стар-
шим за нас, однак таким безпосереднім і веселим, наче сам не хотів 
дорослішати. З нашим випуском навчалися студенти з Узбекистану, їхня 
російська мова часто давала такі кумедні приклади, що утриматися від 
сміху було неможливо. Та викладачеві сміятися на заняттях негоже. 
Григорій Васильович знайшов вихід: він устигав вибігти за двері, пере-
сміятися, а вже потім із серйозною викладацькою міною заходив до 
аудиторії. Тоді важко було уявити, що він довгі роки буде керувати 
великим і складним факультетом.  

Зрозуміло, цей ряд імен можна й треба було продовжити… Справді, 
“лицом к лицу лица не увидать – большое видится на расстояньи”. Лише 
зараз усвідомлюєш, з якими людьми доля дала можливість зустрітися і 
хто вплинув на твоє духовне формування. 

 
Публікація спогадів Бобиря О. В здійснюється за книгою: І дорогий, і 

незабутній / за заг. ред. Т. Д. Пінчук. – Ніжин : ТОВ “Видавництво 
“Аспект-поліграф”, 2005. – С. 141–142. 
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МИХЕД 
Павло Володимирович 

 
випускник філологічного факультету 

Ніжинського педагогічного інституту  
ім. М. В. Гоголя 1971 року, викладач,  

завідувач кафедри світової літератури  
цього ж інституту у 1973–2003 рр., доктор філологічних наук,  

професор, нині провідний науковий співробітник  
Інституту літератури  ім. Т. Шевченка НАН України,  

керівник Гоголезнавчого центру в НДУ імені Миколи Гоголя 
 
 

 
 

Спогади з рубежу 60–70-х рр. 
 
Написав заголовок – і стало якось весело. Згадав, як Григорій Петро-

вич Васильківський – мій викладач і наставник, коли йому було за 70, 
часто жартував: “Раніше все про кохання читав публічні лекції, а тепер – 
усе про пам’ятники та минуле”. Нині прийшов час і нам згадувати. 
“Дорога з ярмарку” ще жива картинами недавнього гомінкого дійства з 
усіма барвами та музикою юних літ. 

Роки мого навчання: від 1967 до 1971 рік. В історії радянської доби 
– це кінець романтичної “відлиги”, яка почалася по смерті “вождя” всіх 
народів і завершилася формуванням прагматичного конформізму, що ви-
значив розвиток радянського суспільства в наступні десятиліття. У 
національно-культурному житті це період потужного впливу шістдесят-
ництва, яке привнесло в національну свідомість новий, свіжий струмінь. 
Усе це завершилось арештами зими 1972 року, про які я дізнався вже на 
Рівенщині, де працював у школі після закінчення вузу. Про щось із цього 
ми знали, про щось здогадувалися, а про щось прочитали вже в часи 
“перебудови”. Однак атмосферу в цілому сприймали об’єктивно. За 
звичкою брали участь у якихось комсомольських справах, але більшість з 
нас розуміли, що це таке собі театральне дійство, ритуал і щирими були 
тільки тоді, коли треба було захищати й захищатися від докорів “старших 
товаришів” по партії, які з висоти свого віку й досвіду намарно 
пред’являли, як нам тоді здавалося, зависокі вимоги. 

Аудиторія. Студентські роки – це не лише безжурна юність, це ще 
й пора важкої праці. А ще час індивідуальних відкриттів, захоплень, 
великих сподівань на майбутнє. Особливість Ніжина, як і маленьких 
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університетських містечок на Заході, була завжди в тій неповторній ат-
мосфері патріархальності, яка можлива лише в провінційному невеликому 
місті. Тут мінімум місць для розваг, та й моральна атмосфера тих років об-
межувала особливо азартних. За мірками сьогоднішнього дня – не розгу-
лятися. Правда, з погляду ніжинського обивателя, студенти й особливо 
студентки були предметом постійних пересудів.  

Отож головні події нашої індивідуальної 
історії відбувалися в аудиторії. Озираючись у 
минуле, якось особливо ясно розумієш роль 
викладачів у своєму становленні. Не берусь ка-
тегорично судити про новітні технології на-
вчання, зокрема дистанційне, але, думаю, сту-
дент багато втратить від відсутності поруч ви-
кладача як носія великих знань, високої куль-
тури, внутрішнього благородства, готовності 
допомогти, підказати, зорієнтувати. Кожний 
раз, коли вже я викладав і до мене зверталися 
студенти, я, пам’ятаючи свій досвід, відгуку-
вався завжди, бо багато чим зобов’язаний у сво-
єму житті допомозі викладачів: порадою, під-
казкою, а іноді рекомендацією чи протекцією. 

Серед великої шереги назву тих, хто віді-
грав особливу роль у моєму становленні. Маю 

скласти подяку, перш за все, Ларисі Гнатівні Керенцевій, якій я складав 
вступний екзамен і яка наполягла в потішному діалозі з Миколою Васи-
льовичем Красильником на оцінці “відмінно”, заявивши, що я буду 
лінгвістом, а тому колега має погодитись. Протягом усіх чотирьох років 
Лариса Гнатівна читала курс сучасної російської мови. Завжди 
незворушно делікатна, витримана у своєму рівному ставленні до всіх без 
винятку, вона демонструвала повагу й інтерес до студентів. Ми 
запрошували її на зустрічі після закінчення, і вона дивувала багатьох 
своєю пам’яттю – вона знала не лише нас, але й імена наших дітей. І коли 
вже ми працювали разом, ми часто при нагоді говорили про різне. І пішла 
на пенсію під тиском нової завідувачки кафедри, яка була людиною вже 
іншого часу й іншої культури. Якось випадково зустрів Ларису Гнатівну й 
питаю, чим займаєтесь, на що була відповідь: “Много лет я мечтала 
перечитать Тургенева. И вот, наконец, выпала такая возможность. Так что 
я занимаюсь любимым делом”.  

Маю згадати й першого декана – Григорія Герасимовича Аврахова. 
Його авторитет серед студентів, підозрюю, і викладачів був абсолютним. 
Блискучий оратор, артистично обдарований (його читання Лесі Українки, 
яку він, здавалося, знає напам’ять, було вражаючим), яскравий критик 
(його огляди на сторінках “Літературної України” вивішували на дошці 
оголошень, і їх читали всі студенти) він, разом із тим, був у курсі всіх 
проблем на факультеті. В усіх суперечках “викладач – студент” він найчас-
тіше брав бік студентів. Вимогливий і навіть суворий, у якісь моменти, він 
міг занести шпаргалку для того, хто “горів” на державному іспиті, або 
подарувати хрестувальникам ящик вина, приказуючи: “Тільки піть не все 

Керенцева  
Лариса Гнатівна 
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зразу!” З Ніжина він пішов у Київ проректором з науки в Інститут куль-
тури, готувався до захисту докторської, але був підкошений справою з 
друком за кордоном праці Івана Дзюби “Інтернаціоналізм чи русифіка-
ція”, яка ходила по руках ніжинських викладачів. За кордон її передав 
саме Григорій Герасимович. Розслідування цієї справи супроводжувалися 
традиційними для того часу екзекуціями: арештом, вимогами публічного 
покаяння, втратою роботи. Через усе це пройшов Григорій Герасимович. І 
останні роки працював у школі, де, як говорили, директорувала його 
колишня студентка. Усі ці роки він працював над текстологією творів Лесі 
Українки. І одного разу, не маючи можливості надрукувати, приніс в 
Інститут літератури, щоб абикому придалось. До честі моїх колег, цей 
доробок Григорія Герасимовича був надрукований (Аврахов Г. Г. Леся 
Українка: Проблеми текстології та історії друку (До дванадцятитомного 
видання творів, 1975-1979). – Луцьк : Твердиня, 2007). 

Легендарною була в Ніжині слава Дмитра Сергійовича Наливайка. 
Одна присутність на факультеті викладача енциклопедичних знань, який 
володів багатьма мовами, знався не лише на літературі й історії, але й 
культурології, стимулювала, мотивувала, захоплювала. І це при відкри-
тості, готовності підказати, порадити, розтлумачити. До цих пір користу-
юсь цим привілеєм, і при нагоді обговорюємо з Дмитром Сергійовичем 
різні проблеми. При цьому Ніжин є однією із обов’язкових тем.  

Дмитро Сергійович читав зарубіжну літературу від античності до 
сучасності. Нашому курсу він читав курс ХІХ ст. До цих пір пам’ятаю його 
лекції про німецький романтизм, осібно про Гельдерліна, чи про французь-
кий символізм, зокрема про Верлена з аналізом звукопису “Осінньої пісні” 
(зрозуміло, французькою). Тут, у Ніжині, за власним визнанням Дмитра 
Сергійовича, була написана його праця “Очима Заходу. Рецепція України 
в Західній Європі XI–XVIII століть”, яку під тиском органів кинули під 
ніж у 1972 (Дмитру Сергійовичу дістався один примірник від робітника 
друкарні). А причина, яка була названа, – відсутність паперу. Вони не 
переобтяжували себе фантазією. У 1998 р. книга побачила світ, а наступ-
ного була удостоєна Шевченківської премії. 

Хочу з особливою вдячністю згадати Олену Миколаївну Євстаф’єву, 
яка, власне, і підштовхнула мене займатися наукою і всіляко в цьому 
сприяла. На нашому курсі вона дебютувала в Ніжині й дуже швидко своєю 
неймовірною активністю захопила нас. Дослідниця творчості Максима 
Горького, вона прилучила й нас до вивчення його спадщини. Олена Мико-
лаївна вела спецсемінар із творчості Горького і, варто наголосити,  
дозволяла нам говорити “кримінальні” для того часу речі. Звичайно, вона 
намагалася нас якось поправити, наставити на “шлях істини”, а ми про-
довжували полемізувати й були впевнені, що все, що проговорено в ауди-
торії, не вийде за її межі. А тому ми критикували й позицію Горького, і 
допікали іронічними судженнями про соціалістичний реалізм. Пам’ятаю, 
що такі дискусії виникли з приводу “Сказок об Италии”. Жанр казки був 
особливо вразливим щодо його належності до естетики соцреалізму, а тому 
й ми були активно агресивними.  

Маючи знайомства в Москві, О. М. Євстаф’єва (як і Лариса Гнатівна, 
вона закінчила Московський університет) організувала екскурсію горь-
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ківськими місцями у Москві з відвідинами музею-квартири (дім Рябу-
шинського), де ми розглядали рукописи класика. Таке залишається в 
пам’яті.  

Я захоплювався творчістю Івана Буніна, і 
Олена Миколаївна моє незріле дослідження 
відіслала до Калуги Миколі Михайловичу 
Кучеровському, відомому дослідникові твор-
чості російського письменника. Микола 
Михайлович покликав мене до себе, в Калугу, 
в аспірантуру, але я не відважився залишити 
Україну й пішов до аспірантури Київського 
педінституту. Олена Миколаївна ініціювала й 
мій прихід на кафедру, коли виникла необ-
хідність у викладачеві зарубіжної літератури. 
Отже, багато в чому я зобов’язаний Олені 
Миколаївні. Викладачів було багато, і були 
серед них різні люди, я міг би розповісти про 
багатьох з них, але в даному випадку я згадую 
тих, хто справив найбільший вплив на мене в 
цю важливу пору моєї молодості.  

Бібліотека. Перші місяці навчання я 
намагався виконувати всі настанови й 

завдання викладачів, але було якесь невдоволення. Не пригадую вже, 
хтось із викладачів сказав, що студент зможе освоїти основи вищої школи, 
коли після шести годин лекцій ще самостійно буде займатися стільки ж. 
Ця думка заскочила в мозок, і я прийняв її як керівництво до дії. Не 
скажу, що всуціль п’ять днів  сидьма сидів прикутий до столу читального 
залу, але поступово сформувався індивідуальний робочий режим, якого я 
намагався дотримуватись. 

Структура бібліотеки була тоді дещо іншою. Уся наукова література 
була розміщена на кафедрах, а ще в фундаментальній бібліотеці. Ось між 
цими двома точками й відбувався рух після закінчення занять. Їдальня 
тоді була розташована на нинішньому господарському дворі, була місцем 
перепочинку, концентрації енергії, а далі на вибір – чи потрібна кафедра 
чи фундаментальна бібліотека. Сьогодні бібліотека – це вже музей. І це 
почасти метафора, почасти реальність. А тоді бували дні, коли другий 
поверх фундаменталки був ущерть заповнений і виникали навіть черги. 
Особливу насолоду відчував тоді, коли обов’язкові предмети були підготов-
лені й можна було почитати вволю. Притягувала стара періодика, яка 
мала образ думання, відмінний від того, що панував в аудиторії, і, 
зрозуміло, російські та українські дореволюційні видання. Усе це 
засвоювалося з особливим бажанням і інтересом. Скільки світлих 
переживань пов’язано з бібліотекою, скільки відкриттів! З тих часів – 
особлива любов до читальних залів. Були вони в Москві і Чернівцях, 
Ленінграді і Варшаві, Гарварді і Києві, Вашингтоні і Ніжині. Здається, і 
запахи в них ідентичні. Особливі запахи книг. 

Маю подячне слово сказати і на адресу бібліотекарів того часу, які 
терпляче нас обслуговували, а часом йшли й на певний ризик, видаючи 

Євстаф’єва  
Олена Миколаївна 
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літературу, яка була якщо й не забороненою, то ясно, що небажаною на 
читальному столі студента: ті ж ЗНТШ чи “Україна” М. Грушевського. 
Лілія Володимирівна Совцова видавала ці книги, по-змовницьки клала їх 
на стіл хребтом усередину, щоб не було видно назв і авторів. Мались на 
обачності. Певним стимулом для праці був і читальний зал викладачів, що 
був поруч. Найчастіше там бували Олександр Васильович Жомнір і 
Дмитро Сергійович Наливайко. Природно виникала думка: якщо вони, 
такі розумні й сидять у бібліотеці, то що вже робити тобі, селюку неос-
віченому? Така ось мотивація. 

Літературна студія. Серед студентських розваг провінційного 
міста літературна студія займала особливе місце. Кажу “розваг”, бо саме 
цікавість і своєрідна театральність приваблювала мене, як і багатьох. Свої 
проби пера я завершив ще в школі на “декадентській” хвилі: 

Буяє море, шаленіє море, 
Юга, що не видно й світу, 
А ти все блукаєш, ти все шукаєш  
У морі темнім дорогу биту. 

З тим і перестав шукати опертя в поетичній стихії, лише іноді 
бавився пародіями, хоч література, літературознавство стали життєвим 
хлібом. Цікаво, що саме в кінці 60-х – на початку 70-х філологічний фа-
культет закінчило багато людей, які стали пізніше вченими, дослідниками 
літератури, тоді як кінець 50-х і початок 60-х означений рядом яскравих 
поетів (серед них – Євген Гуцало, Леонід Горлач). Що це? Випадковість? 
Чи, можливо, знак раціоналізації й прагматизації суспільного буття? 

Отож літературна студія принаджувала багатьох. Переважна біль-
шість із них не тільки захоплювалась поетичним словом, мережила папір. 
Та була частина й тих, хто виступав лише в ролі критиків. Це були або ті, 
хто збагнув, що не має досить хисту, як я, або ті, хто писав, але так і не 
відважився подати на суд свій доробок. З певних міркувань, і не останнє, – 
це небажання поділитись чимось надто інтимним, надто сокровенним, що 
не призначене для чужого ока і вуха. Читаючи листи, слухаючи розповіді, 
я, наприклад, був переконаний, що прозаїками гарної руки могли стати 
Сашко Струц чи Петро Неділько, які до всього ще й вправно володіли 
пензлем. Але так і не відважились і залишились у ролі критиків із тонким 
чуттям на справжнє поетичне слово. 

На студійних вечорах завжди була атмосфера емоційної напруги, 
іноді вона сягала високого градусу. І це зрозуміло: хвилювався автор вір-
шів, хвилювався його опонент, в аудиторії були прихильники обох. Були й 
ті, хто не сприймав поезії звітуючого, і це обіцяло гарячі дискусії. Теат-
ральність ситуації полягала в тому, що відбувалось “явлення поета”, і в цій 
ролі різні люди вели себе по-різному. Одні були органічні, природні, 
інших, можливо, проти їх волі, “заносило”. Між маскою та її носієм витво-
рювалась розбіжність, вони не збігались. Це було часом предметом гірких 
дотепів і жартів. Один із літстудійців написав вірш, що починався рядком: 
“Я Леніна бачив”. На які лади тільки не іронізували з нього, називаючи 
поза очі “той, що бачив Леніна”. 

Були серед літстудійних поетів свої “класики”. Їх так і називали. Зі 
старших у цих ролях побували Микола Савчук, Петро Громовий, а з нашої 
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генерації – Анатолій Мойсієнко. Сьогодні він професор філології, автор 
багатьох поетичних книжок і одного (зізнання самого поета) геніального 
рядка: “Поезіє! Пробач мою любов!” 

Особливо цікавими були ті засідання, на яких бували викладачі. Це 
було явищем звичайним, коли студією керував Дмитро Сергійович Нали-
вайко. Заходив декан Григорій Герасимович Аврахов – блискучий критик 
і найкращий знавець творчості Лесі Українки. У ньому щасливо поєднува-
лись глибока аналітика з абсолютним чуттям поетичного слова й артис-
тичним обдаруванням імпровізатора. Шпаковський Іван Степанович – 
прекрасний знавець сучасної поезії, теоретик літератури. Він виступав не 
лише українською, але часто – і дивовижною білоруською мовою. Бував на 
засіданнях Борис Калістратович Савченко – перекладач і тонкий знавець 
рідної мови, а ще Жомнір Олександр Васильович – талановитий перекла-
дач, темпераментний полеміст, людина надзвичайно оригінального ро-
зуму. Вони були не тільки слухачами. Григорій Герасимович читав свої 
статті й виступав з аналізом сучасних явищ української літератури (так 
було після виходу роману Олеся Гончара “Собор”), якому він дав високу 
оцінку. У цьому його підтримав Дмитро Сергійович. Потім ці виступи 
з’являлися на шпальтах “Літературної України”. Олександр Васильович 
читав на студії фрагменти своїх перекладів (здасться, то вже був “Втра-
чений рай” Д. Мільтона). Іван Степанович виступав і в ролі опонента при 
звіті літстудійців (тому автору можна було лише позаздрити, бо це був 
високопрофесійний та делікатний огляд і слушна порада водночас). Та 
справжній “кайф” ми ловили, коли полеміка спалахувала між самими 
викладачами. Категоричний Наливайко, іронічний Жомнір, пластичний і 
делікатний Аврахов, доброзичливий Шпаковський, суворий і серйозний 
Савченко витворювали блискучий ансамбль інтелектуалів, який збуджу-
вав, захоплював, вабив гострим і влучним словом. 

За часів керівництва літстудією Павла Олександровича Сердюка 
атмосфера помітно змінилася. Вона стала ніби домашньою. Щось суттєве 
вона втратила. Але щось і здобула. Відсутність авторитетів розв’язала 
язики, студійці стали сміливіше виказувати свої судження, автори відчули 
впевненість у своїх силах. З-під легкої руки Павла Олександровича 
вилетіла ціла плеяда яскравих поетів і прозаїків. 

Студія завжди була під пильним оком парткому і КДБ. Ще ввечері 
на засіданні студії Василь Нікітін зі своєю щирою і хитруватою посмішкою 
прочитав байку про годинник, якого підрихтували так, що він став йти 
точно по-московськи, як на ранок секретар парткому В. Власенко викли-
кав на килим студійців і цікавився змістом байки. Ми клеїли дурня, 
переказували, не згадуючи слова “московський”. З тим і відпустили. 
Підозрюю, що секретар розумів наші хитрощі. 

Літстудійців випробовували на благонадійність. Таким було обгово-
рення роману Всеволода Кочетова “Чего же ты хочешь?” Ставлення до 
цього ортодоксального витвору з душком антисемітизму мало висвітлити 
політичну зрілість студентів. Пам’ятаю присутність багатьох викладачів, 
якихось незнайомих людей, атмосферу серйозності й навіть тривоги. 
Напередодні майже натяками обмінялись думками – “чого хочеш” не гово-
рити, з Кочетовим не сперечатись, натискати на художню невиразність 
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роману. Заспів – Петра Громового, потім решта, один за одним, повто-
рюючись. Вийшло досить схоже, навіть переконливо. Намагання 
М. В. Красильника – затятого ортодокса – довести художню вартість ро-
ману підтримки не знайшли, дискусії не вийшло. 

Зазначу, між тим, що і серед літстудійців не перевелись “інформа-
тори”. Це особливо стало помітно вже після нашого закінчення вузу – 
восени 71 – навесні 72, що було пов’язане з подіями в Україні й черговим 
погромом української інтелігенції. Навідуючись до Ніжина, я чув розпо-
віді Сашка Самійленка про те, що літстудійні дискусії добре відомі в 
“конторі”. Попри певне перебільшення, до якого був схильний Сашко, 
ситуація справді ускладнилась, що зрозуміло. Говорити ж про якусь атмо-
сферу повної щирості й про своєрідний анклав свободи не доводиться. Ця 
зміна настроїв стала відчутна вже після приходу Павла Олександровича. 
Якщо Дмитро Сергійович цурався газетної риторики, Павло Олексан-
дрович часто вдавався до неї. Особливо в “заключному” слові і, зокрема, 
тоді, коли хтось дозволяв “зайве” чи прохоплювався не зовсім виваженими 
висловлюваннями. І слово керівника дуже нагадувало тоді спокуту за 
нерозумних і недосвідчених, неляканих. Більшість це розуміла й слухала 
співчутливо, як необхідний ритуал. Не більше. Та ж Павло Олександрович 
володів до всього дуже широким інтонаційним арсеналом і умів надавати 
словесному ряду такий регістр необов’язковості, що слова ніби втрачали 
свій смисл. Це було виконанням неприємної, але обов’язкової процедури. 
Чи сприймалося це так уже в середині 70-х, не беруся судити. Припускаю, 
що комбінація смислів тексту й підтексту була ще складнішою. 

Покладаючись лише на власні відчуття, схиляюсь до думки, що 
засідання літстудії й спілкування її завсідників учили не стільки 
літературі та літературній творчості, скільки виховували громадянські 
почуття. Саме тут настрої опозиційності прибирали своєрідне опертя й 
виразність, вони загострювалися й боліли. З тим щепленням ми і йшли у 
світ. Одні від цього поступово звільнялися: реальність життя змушувала 
думати, що все це – юначі ілюзії, романтичні захоплення. Система при-
ручала, призвичаювала і пригрівала. І все б нічого, і зрозуміло, якби не 
Перебудова. Визвольні змагання перед багатьма поставили серйозні 
випробування. Особливо на перших порах, коли багато з моїх товаришів 
опинилися між двох вогнів. З одного боку – ще повносилі вчорашні мож-
новладці, а з другого – поборники національної ідеї, на хвилі якої сплило 
всякого люду. Питання – “з ким ти?” – було вже не абстрактним. І, до 
слова, сьогодні залишається актуальним. Це, можливо, найдраматичні-
ший “сюжет” нашого покоління. Думаю, що цю драму носив у душі й 
Василь Нікітін, з нею жив і Сашко Самійленко. Згадав про них не тільки 
тому, що їх немає з нами і інші можуть про себе сказати, а вони – ні. 
Згадав ще й тому, що вони були кращими з нас. Життя їх, а Василева й 
смерть – тому доказ. З Василем я не був близьким, у нас було різне коло 
спілкування, але, зустрівшись десь через декілька років після закінчення 
інституту, говорили тепло й щиро, згадали всіх. Високий, дебелий, дещо 
вайлуватий, усміхнено-доброзичливий і сором’язливий, як і личить поету, 
він повинен був бути там, де роблять добру справу. ...Пам’ятаю його 
розгубленість, коли при відборі солістів до “Червоної калини” керівник 
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А. Лащенко забракував його голос уже на розспіві. Смерть Василя вразила 
всіх, і це самогубство було реплікою Поета світові. 

З Сашком Самійленком я спілкувався постійно, хоч не був у його 
близьких друзях. Зазнайомився я з ним у кімнаті, де жив його однокурс-
ник – Олександр Ковальчук. Він нас і познайомив. Сашко був Поетом. І це 
було помітно ззовні. У розважливості й зваженості мовленого, у тій серйоз-
ності суджень (посміхався він якось ніяково, мов, якщо це тобі приємно), 
у постійній готовності говорити про поезію й лише про неї, навіть 
одягнений був у довге темно-синє пальто й чорний шарф. Узимку цей одяг 
дещо псувала дешева кроляча шапка, що вже бувала в бувальцях і 
видавала статки сім’ї. Це була інтелігентна, патріотично налаштована 
родина, яких тоді було мало. Він багато знав, серед іншого й те, що 
сьогодні називають білими плямами історії нашої літератури. Він чутливо 
реагував на все, що з’являлось у сучасній українській поезії, захоплю-
вався, як і багато хто, Вінграновським, але читав і помічав інших. 
Пам’ятаю, приносив збірочку П. Засенка з віршем, де були зашифровані 
образи волів-українців, або розтлумачував рядки Івана Гнатюка: 

О, як болять мені, печуть 
Твої бажання, 
Карфагене! 

На початку 70-х він захопився українською естрадною піснею й 
написав багато текстів, що були покладені на музику Женею Тюльпою. 

Це була перша хвиля, піднята піснями Володимира Івасюка, 
“Червоною рутою” яку в нас в армії, у 1972 році, знали чуваші, татари, 
вірмени й киргизи, не говорячи вже про росіян. Сашко писав з армії, але, 
пригадую, лише про те, що буде після, тобто про поетичні свої плани. 
Потім були зустрічі, розмови: він завжди охоче приїздив до Ніжина. А 
потім – жахлива звістка про трагічну смерть. Залишились вірші: 

Оце вже все. 
Світанок не світає. 
Мене цілує чорноока ніч. 
Сльоза пройшла. Пішла навік. 
Немає. 
І сон не йде до сполотнілих віч. 

Був він, здається, найобдарованішим із тих, кого я знав. 
...Великими подіями в житті літстудійців були приїзди до Ніжина 

відомих поетів і прозаїків. Такі зустрічі були завжди могутнім інтелекту-
альним і творчим поштовхом. Особливо, коли це були цілі десанти, як, 
здається, восени 1968 p., коли гостями інституту були Іван Драч, Борис 
Олійник, Микола Вінграновський, Григір Тютюнник, Євген Гуцало, 
критик Михайло Шевченко. Вони не тільки читали вірші та оповідання. 
До слова, ненадруковані: “Медаль” Григіра Тютюнника й сатиру “Нечто о 
Нежине” Євгена Гуцала. Михайло Шевченко говорив про жахливий стан 
української культури та мови. Публічно тоді про це говорити боялись, і то 
був урок громадянської мужності. Ще довго відлуння цієї зустрічі звучало 
в студентських аудиторіях і кімнатах гуртожитку. 
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Олесь Гончар серед викладачів: Г. Я.Неділька, Л. Й. Коцюби, П. О. Сердюка,  

на задньому плані О. Т. Крицевий  і О. А. Білан 
 

 
Восени 1969 року до Ніжина приїхав Олесь Гончар. У розпалі була 

“антисоборівська” кампанія. Класик і лауреат викликав підозру. І хоч 
організатори і “контора” (КДБ) блокували гостя від недоречних питань, 
усе ж Олесь Терентійович виказав декілька неординарних думок і про 
майбутнє світу – його погляд не збігався з офіційним, рожево-оптиміс-
тичним, він співчутливо процитував фрагмент Нобелівської промови 
А. Камю, який порівнював людство з веслувальниками галер, що гребуть, 
не бачачи курсу; про стан літератури, покладаючи великі надії на молоде 
покоління; з великою повагою говорив про замовчувану Ліну Костенко. 
Одне слово, це було подією, яка ще довго потім обговорювалася, вона 
змушувала по–іншому подивитись і на літературу та на її роль, і на забаву 
віршування. 

Іноді метри слухали літстудійців, і це вже було особистою подією для 
кожного початківця, а підтримка маститих додавала сил і впевненості. 

...“Критиків”, ясна річ, ніхто не слухав. У них була своя дорога, але 
і на цій дорозі літстудійне товариство завжди було світлим спогадом, було 
“святом, яке завжди з тобою”. 

Можливо, спогади поетів будуть більш живі та емоційні. Вони і 
бачать по-своєму, і пам’ятають інше, аніж критики. Їм і перо в руки. А ще 
– побажання натхнення. 

Гуртожиток. Це була територія свободи. Повертаючись туди вже 
увечері, потрапляв прямо в киплячий казан пристрастей, сміху, дрібних 
клопотів (справжні були ще попереду, про них ми й не підозрювали). 
Гуртожиток тих часів – це розбуджений вулик, який живе за своїми непи-
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саними законами (і писаними теж) й у своїй особливій системі цінностей. 
Тут панувала весела атмосфера взаємовиручки й допомоги, щедрості й 
відкритості. Я говорю про домінування цих цінностей, бо було, звичайно, 
всього, як у будь-якому людському колективі. І тут були і суперечки, і 
навіть зіткнення, розбиті шибки й розбиті серця. Але коли я розповідав 
своїм студентам 80-х р., що дівчата старших курсів на схилку 60-х 
спокійно прали сорочки хлопцям-однокурсникам, вони слухали це як про 
екзотику давно минулого часу (такий собі плюсквамперфект). 

 Зате будь-яку складнішу роботу виконували хлопці: мазали, клеїли 
вікна, носили меблі. І в тому не було нічого іншого, крім раціонального 
розподілу праці, тобто в руслі цивілізаційних процесів. Різні форми 
егоїзму в гуртожитку були не в пошані.  

Святковими були недільні вечори, коли після відвідин домівки всі 
з’їжджалися з домашнім “сидором”. По неділях у гуртожитку бували 
навіть танці. Стільці з телевізійної кімнати виносили, і на другому поверсі 
старого гуртожитку по вул. Богуна облаштовувався танцювальний зал. 
Більш пронирливі діставалися Будинку офіцерів. Офіцери тоді були в 
моді.  А тут під боком. Вийшов у домашніх капцях і вже на танцях. Осо-
бливо активними були першокурсниці, а випускниці, як правило, звисали 
на бильцях, звідки багато чого було видно, взорували на юних і, як бувалі, 
теревенили.  

Зрозуміло, що гуртожиток був і прекрасним майданчиком для 
полеміки. До крику. Обговорювали не тільки прочитане чи побачене. Ми 
жили все ж школою, тому пам’ятаю сильне враження від фільму 
“Доживем до понедельника”. А як уже лементували про сучасну поезію, 
українську і російську. Здається, то була постійна тема. 

Гуртожиток був своєрідним театром, на полі якого розгорталося 
дійство нашої юності. Були в репертуарі й класичні п’єси. Студенти випуску 
1970 року якось жартома розподілили між собою ролі з п’єси М. Горького 
“На дні”, може, тому, що серед них був студент з прізвищем Клєщ – один із 
персонажів п’єси.  Тобто один персонаж уже був, залишився мізер – ввести 
решту, що вони й зробили. Вони знали репліки героїв й іноді досить дотепно 
розігрували ці сцени. Якось у нашу кімнату заходить один із героїв (Сатін), 
це вже було після вимкнення світла (після 00 год.), і починає говорити 
п’яний монолог. Хтось просить залишити кімнату, дати спокій. На що він 
після мхатівської паузи кидає останню репліку Сатіна:  

– Эх, испортил песню, дурак! І щезає. 
Була в гуртожитку і своя робоча команда, куди міг за бажанням 

приєднатися будь-хто. Вона була напохваті у вокзального начальства, яке 
запрошувало, коли треба було терміново розвантажити вагони. Це, як 
правило, було вночі. Роки були не голодні, але, як відомо, зайві гроші 
додають фантазії. З гуртожитку йшли під вінець і тут часом влаштовували 
справжнє весільне дійство, на яке збиралися ледве не всі мешканці. Отож 
тут було все, що буває в житті. 

У гуртожитку на Богуна жили й студенти з музпеду, і факультету 
іноземних мов, а не тільки філфаку, а це створювало особливе різнобарв’я. 
У дворі гуртожитку весною й восени точились гарячі футбольні й волей-
больні битви. Але про це окремо. 
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Позааудиторний час. Спортивне життя. На 50–60-ті роки прикидає 
сплеск інтересу до фізкультури й спорту в житті всієї держави. Тут два 
чинники. З одного боку, це час підвищення рівня життя, послаблення в 
період правління Микити Хрущова сприяли економічному підйому: люди 
почали думати не тільки, як вижити. З іншого, 60-ті роки – це десятиліття 
молодіжного руху в усьому світі. І хоча ми були за “залізною завісою”, до 
нас доходила й західна музика, і новинки моди: довге волосся під бітлів, у 
небагатьох – джинси й таке ін. А спорт був формою вияву молодої енергії. 
І варто сказати, що в інституті спорт був надзвичайно популярним, змаган-
ня збирали величезні аудиторії, а спартакіади між факультетами викли-
кали справжній ажіотаж. Імена відомих інститутських спортсменів до цих 
пір я пам’ятаю: лижники Фесенко і Куций, баскетболісти Удовиченко, 
Царьов. У 1970 я у складі команди з баскетболу став чемпіоном інституту. 
То була велика подія. 

У 70-ті спортивне життя затихло ій зійшло нанівець уже у 80-ті. 
Молодь занурюється в ліниві дискотеки, де навіть у танці можна стояти 
пнем, помахуючи одним пальцем руки. Такі примхи часу.  

Наша пам'ять уміло селекціонує минуле, суб’єктивно вибираючи з 
плину часу те, що здається важливим і значимим. Дещо з цього потоку і я 
вихопив. 

 
Текст заміток Михеда П. В. “Спогади рубежу 60–70-х рр.” друкується за 

авторським рукописом у фонді укладачів. 
 
 
 

 
Викладачі філологічного факультету 60-х років ХХ ст. 
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Нагорода держави до ювілею  
Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя 
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Голова Президії Верховної Ради України О. П. Ляшко 
вручає орден Трудового Червоного Прапора інституту  

до 150-річчя від дня його відкриття 
 
 
 

 
 

Новий корпус Інституту, збудований у 1970 р.  
до 150-річчя від дня відкриття навчального закладу 
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(ЗУБОК) 

Катерина Григорівна 
 

випускниця природничого факультету 
Ніжинського педагогічного інституту 

ім. М. Гоголя 1971 року, учитель вищої категорії, 
 вчитель-методист, заслужений учитель України 

 
 

 
Я була студенткою найпрекраснішого педвузу України 

 
Про професію вчителя мріяла з дитинства. Адже вчитель – настав-

ник, порадник, друг. Моя мама, вчителька початкових класів, завжди 
говорила, що вчитель – чи не найголовніша суспільна професія, найпочес-
ніша і найпрекрасніша на землі. Моя мрія здійснилась, коли в 1966 році 
вступила на природничий факультет Ніжинського педінституту імені 
Миколи Гоголя. Я пишалася тим, що я – студентка найпрекраснішого 
педвузу України, у стінах якого навчалися М. В. Гоголь, Є. П. Гребінка, 
Л. І. Глібов та інші.  

Студентські роки навчання – це найяскравіша сторінка мого життя. 
Скільки всього пізнаного, омріяного, неповторного! Увесь навчальний 
процес на факультеті був спрямований на виховання в нас, студентів, 
поваги до загальнолюдських цінностей, формування почуття честі й 
національної гідності, працелюбності, прагнення пізнання нового. Цьому 
сприяли не лише лекції викладачів кафедр біології, хімії, інших пред-
метів, а й польові практики з біології, хімтехнології, практичні заняття в 
хімічних лабораторіях, науково-пізнавальні екскурсії по просторах Кри-
му, Карпат, Донбасу, практика на агробіостанції. Нам завжди заздрили 
студенти інших факультетів у тому, що ми можемо подорожувати по 
Україні та за її межами. За це ми глибоко вдячні тим викладачам, які були 
поруч з нами. Адже вони були відірвані від своїх сімей, нехтували своїм 
вільним часом, вкладали в нас часточку свого серця, здоров’я, аби ми 
могли пізнати якомога більше. Велику вдячність і шану висловлюємо 
викладачам того часу: Інесі Віталіївні Марисовій, Оскару Мойсейовичу 
Бараму, Сисою Олександровичу Мулярчуку, Степану Митрофановичу 
Лукашову, Поліні Іванівні Нагорній. Серед них деякі вже покійні. Але в 
наших серцях вони будуть жити завжди. 
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Усім тим, чого я досягла протягом своєї педагогічної діяльності, я 
завдячую своїм викладачам. Зі шкільної парти була закохана в науку 
хімію. Завжди з любов’ю, великою повагою згадую своїх викладачів 
кафедри хімії і низько їм вклоняюсь. 

 

 
 

Члени кафедри хімії 
 

 

Згадую лекції Оскара Мойсейовича Барама. Який великий був їх 
науково-методичний потенціал! Ця людина була для нас, студентів, 
взірцем порядності, чесності, інтелігентності, гуманності, вимогливості. 
Це був вчитель від Бога. Моїм кредо в роботі було завжди ось що: вчити 
учнів так, як вчив нас Оскар Мойсейович Барам. Він сіяв у наших серцях 
зерна доброти і мудрості, давав глибокі знання, вчив не зупинятися на 
досягненому, постійно вчитися, самовдосконалюватися, пізнавати щось 
нове. А для вчителя це найголовніше. 

Кафедра хімії на той час мала гарну матеріальну базу. Навчальні 
лабораторії кафедри були забезпечені необхідними приладами, хімічним 
посудом, реактивами, технічними засобами навчання. І не уявляли ми ці 
лабораторії без Івана Івановича Кочерги, Ніни Іванівни Лукашової. 

Іван Іванович Кочерга – людина великодушна, він був для нас не 
лише виховатилем (куратор нашої групи), а й наставником, другом. Ерудо-
ваний, дотепний, справедливий, він був душею групи. З ним було цікаво і 
легко скрізь: у лабораторіях фізколоїдної та органічної хімії, на хімічних 
підприємствах під час практики в Дніпродзержинську, Дніпропетровську, 
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Лисичанську, Сумах. Завжди порадить, поспівчуває, підбадьорить. Жаль, 
що він так рано пішов з життя. Протягом тридцяти років після закінчення 
вузу я завжди отримувала від нього підтримку, пораду в роботі. Разом 
бували на науково-практичних конференціях, обласних, республіканських 
хімічних олімпіадах. 

Ніна Іванівна Лукашова читала лекції з методики хімії, вела 
практичні заняття. Яка це чудова жінка! Чуйна, добра, віддана своїй 
справі. Її лекції були для нас тим стартовим майданчиком, який відкривав 
майбутнім вчителям складну педагогічну дорогу. Завжди в творчому 
пошуку, вона прагнула виховати в нас почуття відповідальності, гуман-
ності, вміння самостійно вчитися, переборювати труднощі, впевнено йти 
до поставленої мети. На даний момент я співпрацюю з Ніною Іванівною з 
проблеми новітніх педагогічних технологій. Я і мої колеги-хіміки вдячні 
їй і Степану Митрофановичу Лукашову за видатний чудовий підручник 
для 10-11 класів. 

Як не згадати Вас, Тамаро Дмитрівно. Завжди врівноважена, жит-
тєрадісна, енергійна, бадьора, великий оптиміст. Ми заслуховувались 
Вашими лекціями, про педагогічні ідеї Коменського, Ушинського, Мака-
ренка й інших корифеїв педагогічної науки. З Ваших вуст ми вперше 
почули слова видатного німецького педагога Дістервега: “Вчитель повинен 
бути творцем”. Саме ці слова є девізом моєї педагогічної діяльності. Ви, 
Тамаро Дмитрівно, любили дітей і вчили нас цьому.  

А тепер кілька слів про себе. Закінчила інститут у 1971 році з від-
знакою, мала державне направлення на роботу в Київ, але сімейні 
обставини так склалися (потрібно було доглядати батьків), що залишилася 
працювати в рідній школі. Жаль було розлучатися із мрією про столицю, 
але почуття обов’язку перед батьками вище моїх мрій. А зараз, коли 
пропрацювала вже 32 роки, не шкодую. Усі свої знання, вміння, а разом з 
тим і частину свого серця й здоров’я віддала сільським дітям. Більшість 
випускників нашої школи обирають професії, пов’язані з хімією, навча-
ючись у різних вузах, технікумах. Серед них лікарі, технологи, хімі-
ки-лаборанти, інженери-хіміки, агрономи, вчителі. Лише вчителями хімії 
і біології працюють 26 моїх учнів, три випускники нашої школи є 
кандидатами сільськогосподарських наук, одна випускниця – кандидат хі-
мічних наук. Це мої учні, моя гордість. Учні нашої школи – призери 
районних, обласних хімічних олімпіад. 21 раз брали участь у республі-
канських хімічних олімпіадах, 19 були призерами. Свою кваліфікацію 
підвищувала на курсах при Московському державному університеті імені 
М. В. Ломоносова (1988 р.), обиралась делегатом Всесоюзного з’їзду вчи-
телів (1989 р.). Маю вищу кваліфікаційну категорію, звання учитель-ме-
тодист, в 1998 році присвоєно звання заслужений вчитель України. 

 
Публікація спогадів Авраменко К. Г. здійснюється за книгою: І дорогий, і 

незабутній / за заг. ред. Т. Д. Пінчук. – Ніжин : ТОВ “Видавництво 
“Аспект-поліграф”, 2005. – С. 147–148. 
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Миттєвості минулого... 
 
Ніколи ще з таким острахом не бралась я за чистий аркуш паперу, 

надовго не відкладала того, що мусить вилитися в слово. Ми лукавимо, 
посилаючись на зайнятість, хвороби, побут, коли не виконуємо обіцяного, 
адже завжди знайдуться причини, аби пояснити недисциплінованість 
своїх зобов’язань. 

Ще в березні минулого року мала долучитися до випускників Ніжин-
ського педінституту із спогадами, адресованими майбутньому ювілею 
закладу. Розхвилювалася, заметушилася – хотілося негайно сісти за стіл і 
... Та, виявляється, це так непросто – сказати найголовніше коротко, 
вдячно, точно і влучно. 

У памяті проносилися дати, свята, екзамени, викладачі, друзі... так 
все життя й складаю екзамени, як у студентстві. Ось незабаром і моє 
шкільне життя підійде до краю, а ще й досі в сни приходять спогади про 
хвилювання перед екзаменом із мовознавства. Пам’ять асоціативно про-
кручує безліч епізодів мого найчистішого, найрадіснішого життя – 
студентського. Хочеться про все сказати, чогось самого найсуттєвішого не 
пропусгити, не скривдити забуттям когось із дорогих імен. 

Завжди білозаздрісно згадую вірш М. Москаленка “Інститут”, бо мої 
думки й переживання він виразив раніше, аніж я б хотіла сказати саме 
такі, ні, саме ці рядки; 

Білий лебедю мій... Вже буланий копитами дзвонить. 
Я від тебе у вирій беру і науку, й тепло. 
...Котрий раз у думках поспішатиму знову і знову –  
Чи скрипучий мороз, чи весни голубінь запашна 
В Альма-матер свою на відверту і щиру розмову... 

Безліч разів упродовж свого учительського життя повторювала дітям 
і колегам, що безмежно щаслива бути випускницею саме гоголівського 
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лебедя-вузу. Там моє живлюще джерело, там натхнення, яке черпаю всі 
роки, аби продовжити почуте, побачене, підслухане на творчих звітах 
літстудії, якою керував тоді П. О. Сердюк. Була я непомітною сірою при-
сутністю на отих засіданнях, бо приходила послухати “китів”. Заходилася 
й собі творити “повість” свого дитинства, та після влучного зауваження 
О. Нестеренка про надуманість сюжету кинула розпочату словесну 
неоковирність і почала тихцем пописувати вірші. Отак і перетворилася на 
куплетиста-пародиста, вигадуючи сценарії для шкільних заходів, 
віршики-посвяти та іншу буденність. Тому з заздрістю хватаюся за 
новенькі видання своїх однокурсників далеких юнацьких літ, якими 
вдовольняє мою поетичну спрагу донька Олена, привозячи із Чернігова, де 
працює в управлінні освіти, свіжі вісті-повідомлення. Відразу несу їх до 
школи, показую дітям і хвалюся що знала їх, авторів збірок поезії та 
інших видань – гідні імена української літератури. Хлопці-однокурсники 
з українського віддідення й справді були вже тоді нашими кумирами, 
мудрішими, зрячішими, зрілішими. А я романтично сприймала світ, 
минаючи його проблематичність, була наївною студенткою з села, що 
осягає російськомовні глибини культури. Не було в мені досвіду бачіти те, 
що бачів П. Михед, коли згадував антології “Заспів”, зустріч студентів у 
1969 р. з Олесем Гончарем. “Антисоборівська” епопея пройшла непо-
мітною, бо бачіла й чула лише Гончара! Хотілося побитися за автографом, 
запам'ятати, занотувати кожне слово скупої промови. Тим часом, 
Т. Шаповаленко, В. Сапон. Л. Нестеренко, В. Ященко, О. Самійленко  
вже давно були поза зоною стандартів, мали особистісний погляд на  події, 
глибше, серйозніше світобачення (аніж моє, вихвачене із довір'я, теплині  
отчого порогу).  

Отож 1973 року закінчила я російське відділення філфаку, навіки 
увібравши в пам'ять щемну мить розлуки з любим і дорогим юнацькому 
серцю містом. Як тоді хотілося нам не розлучатися, отак укупі, групою 
“Б”, осісти в якійсь школі, аби продовжити традиції рідного вузу... 

Перший свій урок у Пустовійтівській школі Роменського району, що  
на Сумщині (тут пройшло все вчительське життя), розпочала фразою 
М. Горького: “Да здравствует человек, который не умеет жалеть себя!”. Бо 
так учила О. М. Євстаф’єва, а ми буквально молилися на неї, прощаючи 
часом чудні вимоги, смішні забаганки. Вона була з нами до ранку 
випускної ночі, коли згасали у дворі гуртожитку жарини від конспектів, 
кинутих для розваги у вогнище легковажною юнацькою рукою. Кон-
спекти її лекцій! Я ж сама ніколи не розлучалася з ними, бо то були 
дивовижні лекції справжньої залюбленості в російську літературу. Тепло й 
сумно попрощалися ми тієї ночі з багатьма викладачами  

Глибокі печальні очі А. Б. Живоглядова ніби й досі дорікають мені за 
ледарство, уже післявузівське, коли він намагався допомогти юній учи-
тельці з глибинки друкуватися в методичних виданнях, а я згубила себе в 
щоденній рутині – зошитах, зошитах... Іронічно казала собі, як ото 
Пушкін на полях рукописів, “и я бы мог...” Анатолій Борисович був тала-
новитим методистом. Скільки корисного практичного матеріалу одержали 
ми на його заняттях, скільки порад, серйозних, переконливих, прозвучало 
на лекціях Живоглядова. Тільки з часом оцінила я все те у своїй роботі. 
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Назавжди залишився він у моїй пам'яті світлою, терплячою людиною. Як 
і Ольга Миколаївна Гольдович, – старший викладач методики російської 
мови. Бережу свій незграбний твір другокурсниці “Гроздья нежинской 
рябины”, рукою Гольдович написано: “Замечательная мысль о близости 
деда к природе!”. 

 

 
Викладачі доценти О. М. Євстаф’єва, А. Б. Живоглядов, Я. О. Спринчак,  

Г. В. Самойленко, П. О. Сердюк, А. В. Майборода 
 
 

Незабутні й дорогі мої викладачі, у кожного з вас була своя надзви-
чайна родзинка (пробачте за штамп порівняння)! 

Ну що б я змогла тепер у школі говорити про мистецтво, як би могла 
пишатися накопиченими на базі кабінету матеріалами, напрацюваннями з 
теми “Співдружність мистецтв на уроках літератури”, якби не бігала на 
заняття Ю. А. Савченка, де він, художник і викладач, знайомив нас із 
живописом, учив бачити й відчувати, бо й сам був талановитим майстром 
пензля. 

А як шкодували ми за П. Ф. Смирновим, коли той виїхав до Києва. 
Його лекціями з естетики користуюся й досі... В актовому залі Гого- 
лівського корпусу відкривав нам світ музики. Атмосфера емоційної 

напруги супроводжувала кожне сказане улюбленим викладачем слово. 
Є. Г. Кулинич шанували й боялися. Бо премудростей старослов'ян-

ської набиралися важко навіть ті, хто зубрив й активно відповідав на  
практичних. На другому курсі, пам’ятаю, Євгенія Григорівна викликала  
мене для бесіди – на кафедру мови брали поповнення – колишнього учи-
теля школи, грамотного, наполегливого, відданого науці. Саме такою була 
Олександра Миколаївна Тищенко – випускниця російського відділення 
Ніжинського педінституту, мій класний керівник, учителька, з якої 
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почалося моє прагнення вчитися в Ніжині. Однокласники любили її, бо 
стала вона тим світлом, якого давно чекали. І я була щаслива сказати 
Євгенії Григорівні про улюблену вчительку найкращі слова. 

 Олександра Миколаївна стала вести практичні з російської мови, 
правда, не у нас, але ми часто зустрічалися, не цуралися розмов (так 
ведеться й досі). 

К. Ф. Волинчикова, М. В. Красильник, Л. Г. Керенцева, Я. А. Сприн-
чак - які солідні імена! І молоденька Г. Я. Томіліна “приглянулася” 
нашому курсові. Та авторитетом був тоді Є. М. Михальський. І досі, коли 
дошукуюся в учнів знання художніх текстів, посилаюся у вимогах на 
нього: “какой размер сапог носил Плюшкин”, “какие глаза были у Бэлы”, 
“какое отчество...”. Пам’ятаю, як успішно виступила на семінарському 
занятті, коли розглядали “Війну і мир” Толстого (страшенно хотілося 
вразити Михальського – просиділа всю ніч над критикою), проговорила 
ледь не всю пару, і група була відпущена з легкої руки Євгенія Михайло-
вича (у винагороду за якісну підготовку) святкувати Першотравень. 

Н. М. Жаркевич була зовсім юною викладачкою, коли очолила нашу 
групу пошуковців у поїздці до Краснодону. Незабутня екскурсія! Шкода, 
що час міняє героїв і погляди на їх роль в історії. Коли повернулися, спов-
нені вражень про молодогвардійське підпілля, була підсумкова факуль-
тетська конференція. Нікому не хотіла я тоді дозволити відібрати най-
оригінальнішу тему спогадів – нашу таємну нічну вилазку (без відома 
Н. М.) до шахти ім. С. Тюленіна, спровокованої ентузіастом, ватажком 
усіх витівок філфаку, Васею Щербатим. Кусок антрациту зі дна шахти! Та-
кого розкішного спогаду не забути ніколи. Бригадир-прохідник, родом з 
Чернігівщини, шляхетно подарував нам, молодому племені, свій вихідний 
час після зміни – ніч. Обмундировані в шахтарське вбрання, мокрі, брудні, 
щасливі, поверталися ми на світ божий пішки, бо вагонетки опівночі не 
перевозили людей. А на грішній землі нас розшукувала вже Н. М. Жарке-
вич. Була рання весна, панував сніг, калюжі в Краснодоні наганяли пе-
чаль, але ми, охлюпнувшися в директорській лазні (з керівником Щер-
батий з’ясував відразу всі нюанси цієї “подорожі”), “повзли” на світанку до 
готелю, несучи в руках мокрі вузлики з білизною. Проймав холод, зате 
враження!.. 

А на другий день, по дорозі в Ровеньки, наш автобус потрапив в 
аварію. Обійшлося без ушкоджень, але довго чекали заміни транспорту. 

 Льоня Нестеренко тоді вписав до мого блокнота кілька своїх 
віршиків-посвят, які бережу й досі. 

Г. П. Васильківський запам'ятався своєю коректною поведінкою, 
етичністю, стриманістю. Міг шепнути на вушко сором'язливий компле-
мент відносно ґудзика на кофтині. Наша дівоча група замріяно  слухала 
вічну історію любові Ромео та Джульєтти... Тоді ще не знали ми, що зару-
біжна література стане шкільним предметом, нашою дискусійною 
проблемою. Васильківський не просто викладав “зарубіжку”, він учив 
любити світову культуру. Дуже шкодую, що не знала я тоді лекцій 
Д. С. Наливайка, який незабаром залишив Ніжин. А хлопці з україн-
ського бігали на його лекції, старалися познайомитися... мабуть, нюхом 
чули особистість. Для нас, тепер учителів-зарубіжників, викладання 
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літератури просто неможливе без його імені. Дошукуюся до всього, де 
авторствує Д. С. Наливайко, – до статтей, програм, підручників. 

Роки мого студентства багаті на друзів. Усіх не злічити. Та з-поміж 
інших, звичайно, це В. Щербатий, Т. Добреля, О. Мельник. Л. Пілен-
ко-Новгородська, В. Снітко, Н. Сидоренко, Т. Моринець, Т. Соколова 
В. Мазепа (вибачайте всі, кого не назвала) і, звичайно, хлопці з Узбекис-
тану. 

Радик Гайсин – це ім'я відлунює радістю 
спілкування і журбою втрати. Де ти, Радику? 
Чому мовчиш? Ми розшукували тебе з В. Щер-
батим. Радик був Ленінським стипендіатом, 
священно ставився до книги; у нього, чи не в 
єдиного в гуртожитку, була своя бібліотека, бо 
відмовляв собі у лишній тарілці їжі чи одягу, а 
книжку, що запала в серце, таки купував. А я 
тихцем заздрила йому, що може ось так, а я ні. 
Іноді Радик запрошував подивитися ново-
придбане видання. Поїхав він з Ніжина дипло-
мованим учителем, а був ще зовсім хлопчиком, 
як й інші наші українські “парубки” (щоправда, 
під кінець навчання на курсі залишилося 
з-поміж дівчат їх двоє – Щербатий та Гонча-
ренко (тепер директор школи, поет). Пам’ятаю, 
починалося вручення дипломів, а хлопців у залі 
нема... Дипломи вручав проректор А. Д. Ба-

турський. У останню мить вбігають спітніли, захекані хлопці - догравали в 
футбол під гуртожитком. Батурський, тиснувши їм руки, пожартував, щоб 
не запізнювалися на уроки в школі.. 

Остання листівка від Р. Гайсина була вітальною, травневою, з неї й 
довідалася, що народився в нього син Азамат (обожнював Лєрмонтова, 
тому й ім'я не випадкове – з “Героя нашого часу). Сам Радик теж був 
“героєм нашого часу”. 

Не злічити отих споминів, не зупинити... Пройшли вони над 
життям, як найсвітліші, найвидовищніші. 

Гоголівський сміх “крізь сльози” – це й моє життя. І завдячую на-
шому “білому лебедеві” – не тільки за знання, а й за романтику, юні 
ідеали, спілкування, пошук і просто за світлі емоції молодого життя. 

Були в цьому житті пончики по 5 копійок, “загальнонародна баня” в 
центрі міста, кінотеатр “Ленінського комсомолу” і набитий книгами з 
бібліотеки на Гоголіеській величезний портфель, який потрібно було 
“ковтнути” за тиждень. (Дивуюся тепер, що мої вчорашні  учні, студенти 
Сумського педуніверситету, ніколи не говорять про те, що чогось не всти-
гають прочитяти, що просто ніколи приїхати додому, бо треба сидіти в 
читалці...). Ми бігли до читального залу й морочили голову часом 
нецікавим чтивом, аби на практичних не осоромитися. А якщо вже 
вдавалося задовольнити викладача відповіддю, то щастю не було меж! 
Потім можна було вдома похвалитися успіхами (батько мій, Анатолій 
Іванович Марченко, теж закінчив Ніжинський педінститут, відразу після 

Гайсин Радик 
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війни – фізмат, а потім, мені “за компанію”, ще й історичний, щоправда, 
доучувався в Чернігові, а потім у Києві, бо в Ніжині заочників закрили). 
Від батька й розпочався інтерес до творчості М. Гоголя. Коли була дівчам, 
бувало, на сон грядущий замість казки батько розповідав історії з 
“Вечорів...” Гоголя. Я замружувалася й тремтіла від страху, коли вночі 
акторським голосом він оповідав сторінки з “Вія”, а мати сердилися й 
казала: “Нащо ото дитині таке на ніч розповідати...” Але хотілося слухати 
саме “таке” – страшне й веселе... Мабуть, ото вже тоді витав наді мною дух 
гоголівського вузу. 

Династія наша вчительська. Бабуся моя Наталка Миколаївна Мар-
ченко, теж викладала російську, а свого часу закінчила Полтавський  
інститут благородних дівчат. Добре знала німецьку, французьку й мене 
потроху в знаннях останньої тренувала. Французька вивчалася в єдиній 
школі району. Знання мої були слабенькі. 

А Клавдію Іванівну Монахову, я знаю, традиційно боялися й шану-
вали в інституті з покоління в покоління. Земля їй буде пухом. Добре таки 
ганяла нас по сторінках періодики, бо я й світу не бачила на І курсі із-за 
французької. Вихідного дня вмощувалася за довгим старовинним столом 
(жила тоді на квартирі поблизу інституту в Зайцевих – добрих, інтелігент-
них людей; самотні жінки проводили вільний час свій у садівництві й 
читанні, та й мене до того привчили. Так би й жила я вікном до інституту, 
якби на II курсі не запретендував на мою кімнату їхній племінник-студент. 
А шкода, госпадарки володіли іноземними мовами, читали в оригіналі 
Гете, Шиллера, Флобера...). Так ото я й “відпочивала” за перекладами 
текстів з французької, постійно заглядаючи до словника. А потім, ста-
ранністю і вимогливістю К. І. Монахової, пробилась в ряди “зубрьожни-
ків” і склала державний екзамен на “5”. Це був справді один із кращих 
результатів мого студентського життя, хоч воно таке барвисте отими 
сесіійними варіаціями... 

А як ми боялися держекзамену з російської мови! Членом була 
Г. П. Циганенко – автор словників, довідників. Але все пройшло 
тихо-мирно, без “кактусів”. Держекзамен складали в картинній галереї та 
й практичні з французької проводилися там. Тому в деталях пам’ятаю 
кожну картину. 

Ішов 1973 рік... Весною в інституті відбулося незабутня зустріч  
гнідашівців. О. М. Євстаф'єва передала мені наспіх написану ззписку з 
проханням зустріти групу гостей із Сумщини – батьківщини К. С. Гні-
даша. Привіз тоді групу піонерів із Сологубівки вчитель історії М. І. Шев-
ченко. Я вже знала, що поїду вчителювати на Сумщину. З того часу з 
Михайлом Івановичем неодноразово перетиналися наші дороги, бо був він 
ентузіастом, пошуковцем, основоположником музейної справи при школі 
на Роменщині. 

Весна вже дурманила наші голови, а треба було готуватися до екза-
менів. Часто згадую останній наш у стінах вузу День факультету 1 квітня 
1973 року. Йому приурочили, чи не найкращу за багато років гумористич-
ну прощальну газету “Летите и розмножайтесь” (за назву добре дісталося 
від Євстаф'євої). Довелося “закосити” пару днів занять і провалятися на 
підлозі в гуртожитку над своїм витвором (у співавторстві з Мішею Коле-
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дою – художником, земляком, навчався тоді на II курсі російського від-
ділення теж). Пізніше Григорій Васильович довго згадував нашу газету і 
беріг на кафедрі. 

Не можу не згадати про те, що завжди мала, як кажуть зараз, “лапу” 
в бібліотеці кафедри літератури – Марію Спиридонівну Бондаревську. І 
книжечку припасе, і пораду дасть, і дівочі секрети вислухає. Листувалися 
довго з нею. 

Та чи не найбільшим улюбленцем студентів усіх факультетів був 
Л. І. Поприткін. Маленький, жвавий, жартівливий, він спонукав нас із 
задоволенням бігати на фізкультзаняттях у парку. Взимку – на лижах, 
улітку (на втіху й на сміх усім бажаючим “поприкалюватися”) – з лижни-
ми палицями по асфальту, бігали ми тренуючись і забавляючись водночас. 
Йому подобалося дражнити мене прізвищем “Хаменко”. Складаємо якось 
ми залік з плавання влітку на Десні після закінчення І курсу... Спека, 
розваги і... Поприткін на березі з рупором у руках (поки ми бовтаємося у 
воді, не маючи ніякого наміру “здавати залік” – 20 м плавом). Поприткін 
з берега питається: “Хаменко, вы йдете или плывете?” “Плыву”, – відпо-
відаю, хоча, звісно, хто б там навчився так швидко плавати... Вранці муз-
пед сурмить під палаткою підйом, вискакуємо невиспані й сердиті, але сон 
проходить миттю, бо Десна зустрічає свіжістю й обіймами прохолодної 
води. А потім шеф-повар з ніжинського ресторану дядя Коля вчить нас “на 
камбузі” швидко чистити рибу, варити уху та інших премудростей. І 
викладачі, і студенти – на рівних – усі відпочиваємо, дихаємо медуницею 
літа, “боремось за виживання” у прокуркних будиночках (жаби й комарі 
нас не полишають ні на мить). 

А яка щаслива осінь першокурсника! Ми на збиранні врожаю у 
с. Зеленівка Бахмацького районі Допомоги з нас небагато, та пожвавлення 
в сільське жистя студенти вносили завжди. У сусідньому колгоспі, так 
само “трудяться” хлопці-узбеки, прокрадаючись вечорами до нас на 
спілкування. Ми з В. Щербатим вирішили, як найзавзятіші комсомольці, 
заробити грошенят більше інших і добровільно подалися на силосування. 
Чоловіки-водії не раз, знущаючись над моїм 42 розміром виданих колгосп-
ним завгоспом чобіт та неповороткістю дівчини з вилами у силосній масі 
на машині, засипали з головою кукурудзою. Приходили з роботи мокрі, 
знесилені, але пишалися, що вносили “найбільший вклад” у справу кол-
госпного виробництва. І скільки ж було сміху в дівчат, а нашої образи, 
коли на підсумкових зборах голова, оголошуючи подяки і вручаючи 
винагороди, повідомив, що Марченко й Щербатий заробили по 8 крб., а 
інші – по 20–25 крб. Лише одного дня мені повезло повалятися з дівчатами 
на току на величезних вагах, слухаючи анекдоти з уст незабутньої 
“фольклористки” Т. Соколової, яка талановито “травила” нам цікаві істо-
рії усі інститутські роки. Ото так я заробляла першого карбованця. 

Майорцями мигтять миттєвості в минуле... Та час не владний над 
першоджерелами нашого натхнення, наших споминів, над любов'ю і па-
м'яттю. Душа живиться цією великою любов’ю до прадавніх стін 
улюбленого вузу. 

Довголіття тобі, любий наш друже! 
Весни б у Ніжині напитись  
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І повернуть невпинний час!  
Прийду до тебе, щоб вклонитись,  
Старинний друже, лебідь наш. 
Не розлюбив ти з нас нікого, 
Не зрікся в часі і добі, 
У Ніжин кличе нас дорога. 
Щоби подякувать тобі. 
Сама історія вручила  
Нам спадок гордої краси, 
Наш інститут – це мудрість, сила, 
Притулок знань у всі часи. 
Весни б у Ніжині торкнутись. 
Вернутись в юність хоч на мить, 
Я мрію завжди повернутись. 
Щоб про життя поговорить 
Мій сивий друже ясночолий. 
Вже інші весни, вже не ті, 
Гудять на вишнях інші бджоли, 
І родять вишні не мені. 
Та до лиця тобі перука, 
Ця білокура, осяйна, 
Із стін твоїх життя наука  
Нас всіх на битви повела. 
Тече Остер в обіймах неба... 
І білий лебідь наш пливе... 
Нам до джерел приїхати треба,  
Твій ювілей хай всіх збере! 

Розповідь про Григорія Васильовича Самойленка хочеться виокре-
мити з загального потоку споминів. Енергійний, невисокий, чорнявий 
молодий викладач відразу завоював наші серця, коли прийшов до  
інституту після аспірантури і почав викладати курс російської літератури 
XIX ст. Двічі проходила я практику в школах Ніжина та Крут під його 
керівництвом. Писала й переписувала курсову про дві редакції повісті 
Гоголя “Тарас Бульба”. Григорій Васильович тактовно, але вимогливо 
ставився до невправної спроби недосвідченої студентки писати “наукову” 
працю. Це уроки на все життя. Роблячи виноску за текстом, цитуючи, 
завжди з острахом перевіряю, чи правильно це роблю, чи відповідає це 
вимогам сучасного правопису. Бо так учив Григорій Васильович. Він був 
демократичним, людяним викладачем, нашим улюбленим деканом. І коли 
у молодого декана народився син, на курсі довго обговорювали цю новину, 
аби достойно привітати поповнення в сім'ї Самойленків. 

Кожен конспект своїх уроків на практиці в Крутах готувала довго й 
охоче, бо дуже хотілося заслужити похвалу Григорія Васильовича і 
сподобатися Хвостикам (у 10 класі було багато хлопців із цим смішним 
прізвищем). Григорій Васильович радив, перевіряв, приїжджав у школу, 
сидів на уроках, робив зауваження і хвалив. Це була школа справжньої 
методики! Бо Самойленко добре знав школу, прийшов до вузу після 
перевірки школою, дітьми. Ми любили його щиро, самовіддано. Для 
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багатьох поколінь студентської юні він став “Гришею-порздником, настав-
ником, Учителем”. З таким же теплом розповідала завжди про нього моя 
донька, яка теж закінчила філфак Ніжинського університету і ніколи не 
забуває щось пригадати із приємностей виконання обов’язків старости 
групи, коли деканом був Г. В. Самойленко. Григорій Васильович підтри-
мав мене в школі, коли приходили розпач, розчарування, безнадія. Він 
завжди вірив у мене, а я хотіла зростати і не розчарувати мого наставника. 
І надіслані методики і статті, що з'явилися в періодиці, підписані його 
іменем, перечитувала до дрібниць, пишалася, що декан не забуває одну з 
своїх численних випускниць. Г. В. Самойленко – людина надзвичайного 
працелюбства. 

 
Доц. Г. В. Самойленко читає лекцію для вчителів-філологів 

 
 

Я давно поїхала з Чернігівщини, та люблю читати про цей багатий 
мистецький край. Завдячуймо за це Самойленку, його дослідженням, 
розвідкам, книгам.  Розповідь про Марію Заньковецьку і Поліський край я 
одержала від нього як одне із останніх видань. Тільки використані  дже-
рела в книзі наводять на думку про велику пошукову роботу, проведену 
професором Самойленком. А зміст! “Я довічно жила б у Ніжині”, – мріяла 
М. Заньковецька. Отак і мені хочеться вертати в “місто ніжності”, як пише 
у своїх віршах моя донька, щоб вдячно вклонитися Людині, Громадянину, 
Деканові Самойленку Г. В. 

Заразив він і мене краєзнавством, невпинним бажанням бути 
корисною людям. 

Не виправдала я надій продовжити навчання в аспірантурі, маючи 
рекомендацію кафедри літератури, маючи безцінні поради Григорія Ва-
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сильовича. Чи то життєві випробування, чи обставини, чи ледарство 
завадили, – тепер уже не варто вишукувати виправдань. А можливо, було 
інше призначення – бути сільським учителем і не зраджувати стежці між 
беріз до Пустовійської школи впродовж 32 років? 

 

 
Свято факультету з “солоною кашею” для декана 

 
 
Завдячую Григорію Васильовичу присвоєнням мені звання Заслу-

женого вчителя України. Одного року з ним отримали ми по званню (він 
став професором). Тепер у мене свої вдячні учні, а я, як завжди, слухняна 
учениця улюбленого викладача – Самойленка Г. В. Свято бережу сту-
дентські фотографії, де ми на останньому дзвоникові пригощаємо свого 
декана традиційною пересоленою кашею в горщику. Він сміється і обо-
в’язково пробує... Самойленко завжди був свій серед студентства. і не 
змінили його ні звання, ні заслуги, ні роки. А “солоної каші” у вузі було, 
думаю, немало. Написана ним книга про громадсько-культурне та літе-
ратурне життя в Чернігові кінця ХІХ – поч. XX ст. підказує думку про те, 
що час написати книгу про одного з тих, хто самовіддано й палко любить 
Ніжин і молодь, хто віддав своє серце тисячам студентів, хто завжди з 
нами – учителями-словесниками 70-х, 90-х, учителями XXI століття. 
Зажди із великою радістю відкриваю конверт і читаю незмінно етичне 
звертання “Вельмишановна Тамаро Анатоліївно...” 

Хочу побажати кожному майбутньому початківцю-вчителю такого 
мудрого, простого, глибокого й талановитого Вчителя, як Григорій Ва-
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сильович Самойленко. Він є справжнім громадянином України, батьком,  
що виховав синів-науковців, дідусем, добрим другом колег і студентів. 
Многая літа, незабутній наш декане! 

Студенти 70-х завжди любляче питають. “А як наш Грища?” Сту-
денти 90-х кажуть: “Професор Самойленко казав, попереджав, радив... “І 
так буде завжди, поки є Ви і ми, Ваші наступники. Пагіння весни дає нову 
поросль, не завжди таку, як нам хотілося б. Але якщо в неї міцне коріння, 
то обов'язково зросте могутнє дерево. Живлюще коріння знань, отриманих 
у нашому вузі, дало гіллясте покоління цікавих людей, про яких Ви 
згадуєте у своїх книгах. 

“Майорцями мигтять миттєвості в минуле”, – так пише О. Марченко. 
Ці миттєвості вертають мене в житті на найважливіший екзамен-звіт 
перед Вами. Якісь штамповані, заяложені слова приходять і лягають на 
покіс, а хотілося сказати дуже просто, природно, але не штамповано. 
Одне-єдине слово: Дякую! – ось і все. 

Живіть довго, продуктивно, світло. 
Проміння Вашої особистості взяли в дорогу ми – Ваші вдячні учні, 

нащадки. 

 
Текст спогадів Марченко Т. А. “Миттєвості минулого. Спогади випускниці 

1972 р.” друкується за авторським рукописом, що знаходиться у фондах 
упорядника. Раніше публікувався у виданні: Література та культура Полісся. – 
2006. – Вип. 32. – С. 230–240. 

 

 
 

Поет Л. Вишеславський (другий справа) в музеї інституту. Поруч з ним зав. музею 
Гулак А. М., декан філологічного факультету Самойленгко Г. В.,  
викладач Жаркевич Н. М., комсорг факультету Василь Щербатий 
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Под крылом Мельпомены 

(из воспоминаний) 
 

В Нежинском государственном педагогическом институте 
им. Н. В. Гоголя всегда уделялось большое внимание эстетическому вос-
питанию студентов. Одной из форм этого явилось создание драматических 
коллективов. С 1970 года на филологическом факультете (ныне исто-
рико-филологический) существует драмколлектив, история которого уже 
стала частью истории Гоголевского института. 

В 1970 году впервые была осуществлена инсценировка некоторых 
ранних произведений М. Горького (“Макар Чудра”, “Старуха Изергиль”). 
На этом же вечере, посвященном М. Горькому, были представлены 
отрывки из его пьес “На дне” и “Егор Булычев и другие”. Среди первых, 
кто вышел на сцену института в новом качестве – актера, были П. В. Ми-
хед (ныне проф. НГУ), А. В. Бобырь (проф. Черниговского пединститута), 
к великому сожалению, ныне покойная Валентина Станиславовна 
Шевченко, А. Н. Махлачевская-Стриц, И. И. Шевчук (ныне учителя) и 
другие. П. В. Михед превосходно исполнил труднейшую в сценическом 
отношении роль Сатина, И. И. Шевчук перевоплотился в Егора Булычова, 
а В. С. Шевченко покорила зрителей, создав яркий и пленительный образ 
гордой Радды (“Макар Чудра”). Так зародился наш драматический кол-
лектив, который существует до настоящего времени вот уже 25 лет. За это 
время сменились поколения актеров, но традиции коллектива сохраня-
ются. И сколько радости “со слезами на глазах” бывает в зрительном зале, 
когда на очередном спектакле встречаются те, кто начинал на этой ма-
ленькой, но такой нам дорогой сцене в клубе старого корпуса, со своими 
младшими собратьями по искусству. 

За эти десятилетия в драмколлективе работали в разные годы пред-
ставители семейных поколений: Шевчук И. И. и ныне его дочь, студентка 
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III курса русского отделения Таня Шевчук, В. С. Прядко и его сын Васи-
лий Прядко, выпускник 1992 года, братья Александр и Василий Они-
щенко, Владимир и Леонид Шахманы и другие. Талант родителей и 
старших братьев передавался их детям и младшим братьям. В 70-е годы 
режиссером успешно работала Нина Ивановна Збаранская, у которой я как 
художественный руководитель почерпнула очень много полезного и 
необходимого в столь сложной работе. 

За 25 лет существования драмколлектива было подготовлено и 
показано зрителям более 25 пьес и различных драматических инсцени-
ровок. Причем ставились (и успешно) самые прославленные и известные 
пьесы, которые прочно вошли в репертуар крупнейших театров Украины и 
России. Это “Любовь Яровая” К. А. Тренева, “Русские люди” и “Русский 
вопрос” К. М. Симонова, “Твой дядя Миша” Георгия Мдивани, “Барабан-
щица” А. Салынского, “Вечно живые” В. Розова и другие. Драмколлектив 
проявил особенный интерес к лирическим драмам А. Н. Арбузова, 
поставив лучше его пьесы “Таня” (в двух постановках в разные годы), 
“Иркутская история”, “Годы странствий” (главную роль в последней пьесе 
успешно исполнял безвременно погибший выпускник украинского отделе-
ния Владимир Кокоша). Интерес к Арбузову объясняет то обстоятельство, 

что драмколлектив с 1986 года решил при-
нять его имя и называться драмколлек-
тивом имени А. Н. Арбузова. Велико стало в 
последние годы наше тяготение к класси-
ческому репертуару. Драмколлектив 
успешно осуществил постановки сложней-
ших пьес: “Три сестры” А. П. Чехова, 
“Живой труп” Л. Н. Толстого, “Без вины 
виноватые” А. Н. Островского. В этом году 
к 170-летию со дня рождения А. Н. Ос-
тровского готовится известный спектакль 
“Бесприданница”. В условиях кризиса 
культуры мы считаем своим долгом быть 
верными реалистическим традициям вели-
кого мирового театра. 

Была осуществлена также постановка 
по роману М. А. Шолохова “Поднятая цели-
на”. 

Значительным событием в жизни 
драмколлектива явился спектакль “Моло-
дая гвардия” (по роману А. А. Фадеева). В 
1972 году драмколлектив организовал 
встречу с членом штаба “Молодая гвардия” 

капитаном І ранга в отставке В. И. Левашовым. Спектакль вызвал его 
одобрение. Вдохновленные этой высокой оценкой, вновь повторили спек-
такль в 1982 и выезжали в Краснодон, где спектакль был показан в Музее 
“Молодая гвардия” в присутствии родственников молодогвардейцев. 

Сцена из спектакля  
“Молодая гвардия” 
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Встречи с ними, а особенно с Е. Н. Кошевой, поездка в Ровеньки – все это, 
конечно, навеки запомнилось молодим актерам. Роль Олега Кошевого 
успешно исполнял ныне преподаватель кафедры методики преподавания 
языка и литературы Юрий Иванович Бондаренко, выпускник украинского 
отделения. Талантливо сделала роль Любы Шевцовой выпускница казах-
ского отделения Вера Михайлова, которая в Казахстане уже много лет 
руководит школьным театром. 

Незабываемым был вечер партизанской славы в мае 1973 года. На 
нем присутствовали оставшиеся в живых герои книги Б. С. Гусева “За три 
часа до рассвета” (о герое Великой Отечественной войны Кузьме Гнедаше, 
посмертно удостоенном звания Героя Советского Союза). Около белока-
менного здания института проходили взволнованные встречи прилукских, 
черниговских, киевских партизан, которые не виделись почти 30 лет. 
Драмколлектив подготовил спектакль “За три часа до рассвета”, на 
котором были автор книги, мать героини Клары Давидюк Екатерина 
Уваровна, родные К. С. Гнедаша. 

Во время встречи с дважды Героем Советского Союза А. Ф. Федоро-
вым был показан спектакль по мотивам его книги “Подпольный обком 
действует”. 

 

 
 

Доц. Е. Н. Евстафьева и писатель Б. Васильев после спектакля  
“А зори здесь тихие” 

 
 
Одним из лучших спектаклей нашего драмколлектива, безусловно, 

была драматическая инсценировка по известному роману Б. Л. Васильева 
“А зори здесь тихие...” Это было в 1977 году. На спектакле присутствовал 
автор, который высоко оценил качество спектакля, сказав, что по 
профессиональному уровню он не отстает от столичной сцены. Спектакль 
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был повторен в институте, показан в некоторых школах города. И вообще 
драмколлектив не замыкался лишь в рамках института: мы выступали в 
воинских частях, в клубах Нежина. Приятно вспоминать, что от первых и 
до последних спектаклей зрительные залы всегда были переполнены. И 
наши гости доброжелательно и горячо встречали каждую новую работу и 
“не обижались” за промахи. 

Конечно, сложностей и трудностей было (а сейчас особенно) очень 
много: отсутствие собственного реквизита, декораций, изготовление 
которых было всегда проблемой. Нельзя не назвать тех, кому мы обязаны 
оформлением спектаклей, обеспечением надлежащего света, звука и пр. С 
благодарностью я, как художественный руководитель, всегда вспоминаю 
Л. В. Шостака, бывшего заведующего факультетской лабораторией ТСО. 
Л. В. Шостак очень помогал в наших поездках в Краснодон и в Гомельский 
университет, где мы показывали “Молодую гвардию”. В последние годи с 
нами постоянно сотрудничает лаборант ТСО института В. М. Усов (боль-
шую помощь оказывает весь отдел во главе с М. И. Бабичем), а также 
художник института В. В. Агеенко, которому мы обязаны оформлением 
спектаклей. 

Много лет руководит музыкальной частью драмколлектива старший 
преподователь музыкально-педагогического факультета Ольга Григорь-
евна Гроздовская. Не будет преувеличением сказать (и это мнение всегда 
разделяли все наши актеры и зрители), что ее великолепный и тонкий 
художественный вкус, виртуозное музыкальное сопровождение всегда 
обеспечивали успех спектаклей, создавали необходимую тональность, 
вводили зрителей в атмосферу спектакля, а актерам помогали создавать 
верный художественный образ. В спектаклях принимали участие ан-
самбль студентов музыкально-педагогического факультета под руковод-
ством З. В. Хоменко. Должна отметить, что музыкально-педагогический 
факультет всегда охотно и дружелюбно помогал нам (и деканат, и 
кафедры, и кабинет музыкальной культуры). 

А теперь пришла пора хотя бы в какой-то степени назвать наших 
действительно замечательних актеров. Сделать это чрезвичайно сложно, 
так как для этого нужно упомянуть буквально десятки фамилий. Очень 
жалеем, что не создавали летопись коллектива, нет и такого уголка, где бы 
были собряны все афиши, фотографии (последними мы очень обязаны 
Игорю Иосифовичу Лапину, фотографу института). Некоторые материалы, 
правда, хранятся в факультетском музее, созданном усилиями Г. В. Са-
мойленко, и в Музее института, но это лишь мизерная доля нашего 
наследия.  

За 25 лет деятельности драмколлектива у нас появились свои, без 
преувеличения, звезды, имена которых знают и наши самые мололые 
акторы и стараются играть на таком же высоком профессиональном 
уровне. Кроме уже упомянутых, это Жанна Житникова (ныне учитель-
ница в Белой Церкви), исполнительница главных ролей в пьесах А. Са-
лынского “Барабанщица”, К. Тренева “Любовь Яровая”, играла Жанна и в 
“Иркутской истории” А. Арбузова. В качестве режиссера Жанна самосто-
ятельно подготовила и успешно поставила спектакль по книге 
М. А. Булгакова “Собачье сердце”. Очень талантлива была Светлана 
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Макаренко (ныне прилуцкая учительница), исполнившая главные роли в 
драме А. П. Чехова “Три сестры” и в пьесе А. Н. Островского “Без вины 
виноватые”. Прекрасний образ Тани создала в одноименной пьесе 
А. Арбузова Елена Колышкина, продолжив традиции исполнительницы 
той же роли в первой постановке Лидии Кравченко. Среди наших лучших 
актеров – Тамила Заднепряная, Василий Онищенко, Евгений Пономарен-
ко, Лариса Дзигун, Татьяна Зимовец, Оксана Гуржий. Юрий Кириченко 
(ныне председатель студенческого профкома НГПИ). Нашими постоян-
ными актерами были Николай Конопатский (ныне зав. роно Городни). 
В. Л. Другаков (в настоящее время Председатель комитета по делам 
молодежи и спорта г. Нежина), исполнитель главных ролей в пьесах 
А. Арбузова “Годы странствий”, В. Розова “Вечно живые”, в инсценировке 
“Собачье сердце” М. Булгакова и др. 

С благодарностью я вспоминаю выпускников украинского отделения 
Сергея Минько, Романа Дацюка, Николая Приходько, Сергея Бойко, 
Анатолия Маленко, Александра Скрипку, В. Кудинова, М. Адаменко, 
В. Кононенко, Олега Василишина, А. Кашпуру, Н. Ситаленко и многих 
других. Студенты украинского отделения принимали активное участие в 
музыкальном оформлении спектаклей, особенно с гоголевской тематикой. 
Их зажигательные песни и танцы украшали сцену.  

В драмколлективе происходил непрерывный процесе эстетического 
обогащения и раскрытия творческих возможностей его участников., 

На студенческой сцене буквально блистала Ирина Степенко (сейчас 
учительница в Бахмаче) – неподражаемая Дунька в “Любови Яровой”), 
Тузикова (“Барабанщица” – “самая любимая роль”, по словам Ирины), 
Мария Шаманова (“Таня”), Степенко обладала редким умением перевопло-
шения; комическое в ее интерпретации воздействовало на зрителей с боль-
шой силой, а ее Шаманова была “сделана” на профессиональном уровне. 

Разве можно забыть Наташу Шубенок (актера и режиссера), Тамару 
Марченко, Елену Глущенко (Пономаревскую), Игоря Борщаговского, 
Олега Драчука, Жанну Писаренко, братьев Сергея и Александра Цыб, 
Владимира Лиховода, Валентину Блажко, Светлану Трунову и других. За 
каждым – не менее 2-3 превосходно выполненных ролей. 

В последние годы их традиции восприняло молодое поколение. 
Среди него особенно выделялись Ирина Кирильчук, Александр Петренко, 
Александр Старицын. Ирина исполняла главные роли в “Трех сестрах” 
А. П. Чехова, “Живом трупе” Л. Н. Толстого, “Без вины виноватые” 
А. Н. Островского. В этом году, уже выпускница института, она играет 
главную роль в “Бесприданнице” А. Н. Островского. Большим драматичес-
ким дарованием отличаются Николай Лазарь и Александр Латышев. 
Николаю Лазарю довелось исполнить роли Тузенбаха в “Трех сестрах”, 
Незнамова в пьесе “Без вины виноватые”, Протасова в “Живом трупе”. Его 
игра отличается всегда глубиной и проникновенностью психологического 
рисунка образа. Исключительно одаренный во многих областях музы-
кального искусства Саша Латышев играл в тех же пьесах. И сейчас оба 
студента готовят новые роли. Среди актеров состава драмколлектива этого 
года – Таня Шевчук (уже исполнявшая успешно одну из главных ролей в 
пьесе “Без вины виноватые”), Людмила Лукьяненко, Оксана Грец и совсем 
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молодые энтузиасты – Д. Максимов, Е. Каширин, Ф. Воронцов и другие. 
Хотелось бы надеяться, что и будущие поколения студентов выдвинут из 
своей среды новые таланты. 

Мы не имели бы права называться драмколлективом истфилфака, 
если бы забывали о Н. В. Гоголе. Нами были поставлены инсценировки 
повестей “Майская ночь, или Утопленица”, “Ночь перед Рождеством”. Глав-
ные роли исполняли лучшие наши актеры: Юрий Бондаренко, Лидия Крав-
ченко, Николай Приходько, Роман Дацюк, Ирина Степенко и другие. Были 
также подготовлены отрывки из комедии “Ревизор” и с успехом пред-
ставлены перед многотысячной аудиторией на одной нежинской ярмарке. 

Драмколлектив принимал также участие в научных студенческих 
конференциях, посвященных И. А. Бунину, А. И. Куприну, Александру 
Блоку, К. Симонову. В рекордно короткие сроки была подготовлена и пока-
зана инсценировка “Гранатового браслета” А. И. Куприна и отрывки из 
драмы А. А. Блока “Роза и крест”, произведения, в сценическом отношен-
ии особенно сложного. Светлана Макаренко, Николай Лазарь, Александр 
Латышев и другие сумели донести до участников конференции идей-
но-художественную сущность образов. В драмколлективе всегда царила 
творческая атмосфера. Как художественный руководитель я никогда не 
пыталась навязывать молодым актерам каких-то определенных догм и 
норм. Каждый стремился сам продумать свою роль и донести смысл 
сценического образа до зрителя. Репетиций было очень много, немало кро-
потливой и нелегкой работы. Надо учесть, что все спектакли готовились без 
отрыва от учебного процесса. В драмколлективе было немало отличников, 
дипломников (Т. Заднепряная, И. Стеценко, Л. Кравченко, Т. Марченко и 
др.). В основном артисты (как их стали называть на факультете) учились 
успешно, хотя, конечно были и всякие отступления. Но костяк коллектива 
был требователен, принципиален и не прощал лени и разгильдяйства. 

Огромную поддержку нам всегда оказывали ректорат института и 
деканат факультета во главе с Г. В. Самойленко. Вряд ли мы могли поста-
вить все наши спектакли, если бы не их помощь, точно так же как и 
кафедры русской литературы. 

На нашем факультете стали возникать и другие драматические 
коллективы – драматическая студия под руководством преподавателя 
Г. А. Матюховой (Савченко), в репертуаре которой произведения драма-
тургов Западной Европы, и Украинская драматическая студия, руково-
димая ведущей актрисой Нежинского драматического театра им. М. Коцю-
бинского Т. В. Коршиковой и преподавателем П. М. Кобернюком, успешно 
осуществивших целый ряд постановок известных классических украин-
ских пьес. Между всеми коллективами всегда существует взаимообщение, 
иногда одни и те же студенты играли сразу в постановках разных кол-
лективов (А. Приходько, Р. Дацюк, А. Латышев, С. Макаренко и другие). 

Наш драмколлектив был награжден грамотой Малого театра СССР, 
участвовал в Областных смотрах самодеятельних театров и всегда завоевы-
выал призовые места. 

Проходят годы, сменяются поколення. Те, кто играл на инсти-
тутской сцене, несут в школу подлинную высокую культуру, способны 
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воспитывать в своих учениках эстетическое чувство. И это потому, что в 
молодые студенческие годы их осенило волшебное крыло Мельпомены. 

 
Текст воспоминаний Евстафьевой Е. Н. “Над крылом Мельпомены” печата-

ется по авторской рукописи. Раньше публиковался в издании: Література та 
культура Полісся. – 1994. – Вип. 4. – С. 108–113 

 
 

Сцена з вистави “Кайдашева сім’я” 
 

 
Герої книги Б. Гусєва “За три часа до рассвета” – партизани і підпільники 

Чернігівщини – серед викладачів та студенті інституту 
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Член штаба “Молода гвардія” В. Левашов разом з доцентами  
Г. В. Самойленком, А. Б. Живоглядовим, А. В. Майбородою  

та зав. музею А. М. Гулак у картинній галерії НДУ 
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САВЧЕНКО 
(МАТЮХОВА) 

Галина Альбертівна 
 

випускниця філологічного факультету 
1970 року, викладач кафедри російської  

і зарубіжної літератури Ніжинського педінституту  
імені М. Гоголя 1980–2000 рр.,  

керівник театральної студії  
 
 

 
Про театральну студію НДУ ім. М. Гоголя  

за 25 років її діяльності 
 
Фундаторами студентського аматорського театру у Ніжинській 

вищій школі були М. Гоголь та Н. Кукольник. З тих давніх часів діяль-
ність студентського театру майже не припинялась. Особливо вона активі-
зувалася на філологічному факультеті у 70–90-х рр. XX ст., коли існували 
паралельно три театральні студії при кафедрі історії культури (зав. каф. 
проф. Г. В. Самойленко): українська (кер. актриса Ніжинського драма-
тичного театру ім. М. Коцюбинського Т. В. Коршикова та викладач 
П. М. Кобернюк), російська (кер. доц. О. М. Євстаф'єва) та драматична сту-
дія класичного репертуару (кер. – ст. викл. Г. А. Матюхова (Савченко). 

Минає час, який невблаганно стирає імена виконавців, назви вистав, 
творче та емоційне їх сприйняття. Тому через 25 літ існування драматич-
ної студії, якою керувала і керую до цього часу, вирішила згадати все і 
всіх. 

Природньо, що драматична студія класичного репертуару наро-
дилася на філологічному факультеті чверть століття тому. Буду оперувати 
датами, іменами виконавців, назвами спектаклів і фактами, які пов'язані 
з життєдіяльністю театрального колективу.  

Біля витоків були сценарії як керівника, так і студентів (Г. Шпіть-
ко), вірші поетів-початківців (О.Норова, О. Драчука). Два сценарії 
1986–1987 рр. керівника “Твій син, Іспанія!”, “Найсумніша радість...” про 
іспанського поета XX от. Ф. Г. Лорку та сценарій Г.Шпітько “Ты как 
отзвук забытого гимна... ”, присвячений образу Кармен у світовій літера-
турі, об'єднали виконавців і однодумців серед студентів філологічного 
факультету та інших факультетів: музично-педагогічного, іноземних мов, 
фізмату; пізніше прийшли ліцеїсти. Це – Г. Шпітько, О. Хоменко, В. Дру-
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гаков, О. Драчук (відомий на сьогодні поет-виконавець авторської пісні), 
О. Норов (на сьогодні – керівник студентського драматичного театру в 
м.Чернігів), Н. Марчук, незмінний суфлер, нині педагог і поетеса. До 
театральної діяльності були також залучені студенти казахського від-
ділення, які навчалися на філологічному факультеті. Яскраве враження 
про себе залишив студент факультету іноземних мов Д. Дворніков.  

Перша вистава за п'єсою Б. Шоу “Пїгмаліон” припадає на 1988 р. 
Благословив на постановку цього спектаклю Р. Л. Гуревич, сам завзятий 
театрал і режисер студентських вистав на факультеті іноземних мов. 
“Пігмаліон” заклав основу “золотого фонду” акторського студентського 
колективу: О. Хоменко, В. Другаков (нині – відомий політичний діяч, 
лідер Соціалістичної партії на Чернігівщині), друзі П. Касьяненко та 
М. Бобіков (обидва – поети в душі та по життю, обидва зараз сіють “добре 
і вічне” на педагогічній ниві; у М. Бобікова вийшла нещодавно цікава 
поетична збірка) та інші. 

Постановка у 1989 р. п'єси “Криваве весілля” Ф. Г. Лорки привела 
на сцену студенток філфаку Н. Козлову, О. Гуржій, С. Макаренко, 
К. Бет, О. Турчин та ін. 

Театральний сезон 1991–1992 рр. ознаменований постановкою п'єси 
Ж.-Б. Мольєра “Тартюф”. У цей час філологічний факультет був пере-
творений на історико-філологічний, прийшло чимало юнаків, а тому 
пройшла зміна акторів. Це – В. Гуральник, О. Єсіна, Д. Максимов, С. Са-
мойленко, О. Латишев. 

 

 
 

Після вистави “Тартюф” 
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Сезон 1993–1994 рр., пов'язаний, на думку нині доцента істо-
рико-юридичного факультету Ю. Давиденка, тодішнього учасника студії, з 
“незабутньою виставою “Нечто о Гоголе со товарищи, или Минувших дней 
очарованье” (сценарій Г. А. Савченко). У виставі засяяли “нові зірки”: 
В. Ліра (виконавець ролі зрілого Гоголя), В. Хоминець (юний Гоголь- 
ліцеїст), який у той час навчався в ліцеї, а нині відома в Ніжині людина; 
виконавець ролі О. Данилевського В. Лушник (що так рано трагічно пішов 
від нас), В. Кругляк та ще багато студентів-юнаків історико- філологічного 
факультету. 

У 1995-1996 рр. була поставлена п'єса “Отруєна туніка” М. Гумі- 
льова, де яскраво засяяли зірки: В. Найдьонова, Н. Борзова, Є. Каширін, 
П. Воронцов, Д. Максимов, В. Кругляк; того ж сезону були поставлені дві 
“маленькі трагедії” О. С. Пушкіна – “Бенкет під час чуми” та “Кам'яний 
господар”. Це доробок як корифеїв, так і нового покоління акторів: 
С. Шпітька (брата Г. Шпітько), С. Зозулі (тепер знаного науковця-істо-
рика), С. Яненко, Є. Каширіна, П. Воронцова, Ю. Непитайленко, О. Ти-
мошенка, О. Меркулова (три останні нині викладачі НДУ) та інших 
дорогих та незабутніх “моїх” акторів. 

Кінець 1990-х – початок 2000-х рр. пройшов під знаком М. Гоголя і 
співпраці переважно зі студентами тоді історичного факультету. 

Це були інсценізації уривків з “Ревізора” та “Мертвих душ”, декла-
мація уривків з повістей М. Гоголя. 

З 2004 р. починається відродження, власне, друге життя драматич-
ної студії, що набула статусу студентського театру філологічного фа-
культету, який за складом і попитом можна вважати університетським, бо 
традиції “вбирання” однодумців, всіх тих, хто хоче спробувати себе на 
сцені, незважаючи на навчання на інших факультетах, продовжується. 

Біля витоків нового акторського аматорського студентського ко-
лективу його “фундатори-каменярі” - студенти філологічного факультету 
В. Кубрак (випускник 2005 р.), Т.-М. Литвинюк, А. Реп'ях (обидві 
першокурсниці).  

Все, що закінчилось М. Гоголем наприкінці 90-х рр. XX ст., знов 
почалося з Гоголя на початку XXI ст.: це уривок-інсценізація з “Ночі перед 
Різдвом”, сцена Оксани і Вакули. 

Потім прийшли потужні “козаки” з історико-юридичного факуль-
тету С. Завальний (вічна пам'ять цій прекрасній людині), С. Скуратів- 
ський, С. Якубін – “три Сергія”, “два Романа” – Р. Приходько, нині голова 
студпрофкому НДУ, та Р. Мельниченко, а також мила, прудка, весела, 
працьовита та талановита Т. Мілько; а ще співучі й граючі на різних 
інструментах О. Коровкевич і В. Бойко. 

Сезон 2004–2005 рр. “видав нагора” постановку п'єси “Кохання в 
стилі бароко” Я. Стельмаха, нині вже класика сучасної української дра-
матургії та п'єси “Музика для товстих” П. Гладиліна, сучасного, ще 
молодого російського драматурга. Остання п'єса була показана учасникам 
міжнародної студентської конференції з російської мови під патронажем 
наукового відділу НДУ. Мала шалений успіх у глядачів. П'єса Я. Стель-
маха настільки була сценічна не за декораціями і обладунками, скільки за 
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азартом і справжньою дружбою студентів- акторів із авторським словом і 
настроєм, тому двічі успішно пройшла на сцені Гоголівського корпусу 
НДУ. У “Музиці для товстих” грали студенти історико-юридичного фа-
культету С. Завальний, А. Нощенко, Р. Приходько, С. Якубін, Р. Мель-
ниченко, який віртуозно виконав складну роль кота – симбіоз як біологіч-
ної, так і літературної природи цього створіння; також студенти філфаку 
Т.-М. Литвинюк, О. Сірий, його оригінальні п'єси та інсценізації творів 
інших авторів прийняті до постановки Чернігівським Молодіжним теат-
ром; до речі, Олег подарував нашому колективу декілька своїх сценаріїв. У 
“Коханні в стилі бароко” розкрилася лірична і жіноча виконавиця ролі 
Оляни А. Реп’ях, її гідним партнером на сцені був С.Скуратівський, вико-
навець ролі графа. Окрасою спектаклю стала пара слуг у виконанні 
Р. Мельниченка та Т. Мілько. Ці два “дуети” доповнювали виконавці ін-
ших ролей: Дічевський (філфак), В. Кубрак (філфак), у другій постано-
вці – І. Коваленко (іст.-юр. ф-т) та О. Коровкевич, В. Бойко (іст.-юр. ф-т). 

Комедія Ю. Ломовцева “Любов на свіжому повітрі” припадає на 
сезон 2005–2006 рр. Ця комедія розкрила таланти О. Роляк, С. Доро-
шенка. Гра акторів Т.-М. Литвинюк, А. Реп'ях, С. Якубіна, С.Завального 
довела проникнення в сутність створених образів, показала впевненість на 
сцені. П'єса мала успіх у глядачів. 

3006–2007 рр. пройшли під знаком співдружності студентів істори-
ко-юридичного та філологічного факультетів. У п'єсі М. Шикшнялюса 
“Туман на злітній смузі” розкрилися таланти С. Мартиненка, І. Коваленка 
(іст.-юр. ф-т). Увінчалась перемогою роль літньої людини, ветерана ВВв, у 
виконанні В. Дічевського. П'єса Е. Йонеску “Урок” з абсурдистської стала 
веселим і лукавим театральним жартом – так ми визначили завдання - у 
виконанні В. Голенка, Ю. Білошицької, О. Роляк та танцювального ансам-
блю з факультету іноземних мов. 

2007–2008 рр. – справді “урожайні”. До Шевченківських днів під-
готували театралізований сценарій А. Гладишевої “Я так ніжно їх любив” 
(жінки в житті Т. Шевченка). Спочатку нас запросили показати виставу 
ніжинській громаді на Шевченківські свята, а потім вирішили, що про 
покриток і заміжніх жінок поряд із Шевченком широкому загалу гово-
рити не можна. А шкода. До речі, О. Коваленко, прототип Шевченкової 
Катерини, не була покриткою, це шевченківський міф. І не було 
подружніх зрад. 

Ми показали також інсценізацію оповідання М. Зощенка “Перлини 
культури”, де просто відвели душу. І тут я остаточно переконалась, що мої 
“слухняні новачки” перестали бути “жовторотиками”. Переконливими у 
виставі були всі: О. Грисюк, Л. Бабіч, Я. Єремєєва, незрівнянними були 
С. Мартиненко, Л. Черевко (іст.-юр. ф-т), Т. Набок, А. Огієнко (філфак). 

У виставі “Я так ніжно їх любив” розкрився А. Бурльов у ролі 
Т. Шевченка: йому треба було з молодості поета дійти до останнього “про-
щайте”. У цій виставі “не за страх, а за совість” грали “новачки” Я. Єрє-
мєєва, Б. Загорянський, Л. Бабич, Ю. Кандиба, І. Шепель (філфак), 
О. Онищенко (іст.-юр. ф-т), Т. Турчина, ліцеїстка, дуже талановита ак-
торка і не тільки. “Лебедину пісню” цього театрального сезону проспівали 
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в дуеті І. Коваленко та С. Мартиненко (іст.-юр. ф-т), що виконували ролі 
в одноактній п'єсі Арк. Аверченка “Самогубець”. Самі друзі-актори 
визнали цю постановку найкращою. 

2008–2009 рр. пройшли, без сумніву, під знаком М. Гоголя. Спек-
такль “Дорога” тричі з успіхом пройшов на сцені Гоголівського корпусу. 
Дві перші вистави були “на замовлення”: туристичне бюро при музеї 
В. Тарновського в Чернігові замовило драмколективу цю виставу про 
Гоголя на дому. Сценарій вистави написаний керівником Г. А. Савченко. 
Окрасою і взірцем для акторів-студентів у цьому спектаклі став викона-
вець ролі Гоголя – актор і режисер Ніжинського драматичного театру 
ім. М. Коцюбинського Олексій Биш, нині працює в Чернігові в Моло-
діжному театрі; став заслуженим артистом України. У виставі брали 
участь “новенькі”: Ю. Павлов, який не є “новачком” на сцені, добре знає, 
що на ній робити, М. Зарва, Ю. Кандиба, Л. Бабич, А. Огієнко (філфак), 
С. Чосик (ф-т іноз. мов), Ю. Андрієнко (прир.-геогр. ф-т), М. Храпач 
(соц.-гум. ф-т). Утретє спектакль показали на День філологічного 
факультету. 

Театральний сезон 2009–2010 рр. пов'язаний з постановкою 
спектаклю “Смаглява леді сонетів” за п'єсою Б. Шоу. Вдало виконали ролі 
студенти соціально-гуманітарного факультету С. Єршов – Шекс- пір, 
О. Дяченко – королева Єлизавета, Ю. Трохимець – Смаглява Леді, Т. Мов-
чан – вартовий. Глядачі тепло зустріли цю виставу, також було відмічено 
вдале оформлення спектаклю – малюнки, виконані студентками соці-
ально-гуманітарного факультету. 

2010–2011 рр. – час великого задоволення і для акторів, і для гля-
дачів, бо комедія “Фанатки” Р. Білецького, сучасного російського драма-
турга, справді дає зріз сьогодення. Майстерно виконували ролі студенти 
факультету іноземних мов Я. Немолот, М. Бригинець, Ю. Колесник, 
О. Цупко, Д. Гутник та студентка соціально-гуманітарного факультету 
О. Дяченко. Художнє оформлення спектаклю зробила Л. Бабіч та студент-
ки факультету іноземних мов. Зал Гоголівського корпусу був наповнений 
глядачами, які аплодували студентам-акторам. 

Останній сезон 2011–2012 рр. справді був “урожайним”: три різні 
п'єси, великий акторський колектив, справжній успіх у глядачів усіх 
трьох п'єс. П'єса К. Степаничевої “Дні Перемоги” – це спогади людей, що 
пережили війну, зустріли кожен по-різному свій День Перемоги. Глядачі у 
книгарні “Масква”, учні 16-ї школи, студенти-мешканці гуртожитків № 2 
і № 3 НДУ тамували подих, вслухаючись у монологи героїв п'єси. 
Плакали, а це дорогого коштує. П'єса “Дні Перемоги” об'єднала зусилля 
студентів факультету іноземних мов (А. Бадіна, А. Грязний, А. Чопова, 
Ю. Пилипенко) та студентів філфаку (С. Коровченко, А. Ніколаєнко, 
А. Маєвська). Сучасна комедія “Легке повітря” викликала сміх і сльози 
глядачів, бо таким впізнаваним було те, що відбувалося на сцені: соціальні 
та сімейні, особисті негаразди, відсутність якихось справжніх цінностей і, 
водночас, людська сутність, якою наділив людину Господь, що прори-
валась звідусіль. У п'єсі “Легке повітря” ролі виконували студенти 
факультету іноземних мов різних курсів: першокурсниці А. Ігнатенко, 
А. Звонок, студентка 2 курсу А. Васильцова, студент 3 курсу Я. Немолот, 
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студенти 4 курсу О. Первун, І. Бабенко, Ю. Колесник та студентка 
5 курсу Ю. Пилипенко. 

Третій спектакль “Посміхнемося разом з М. Гоголем, М. Зощенком 
та Арк. Аверченком” був якоюсь мірою експериментальним. У ньому 
об'єднались коментар-оповідь ведучої і три театральних дійства за 
М. Гоголем, М. Зощенком та Арк. Аверченком. Актори вистави “Посмі-
хнемося разом...” були правдиві у своїй грі (Агафія Тихонівна в “Одру-
женні” М. Гоголя – М. Подунок, оповідач-герой в оповіданні М. Зощенка 
“Калоша” – Я. Немолот, дует Білевич (І. Бабенко) – Берегов (О. Первун) 
отримав “браво!” від глядачів-учасників 5-го Міжнародного літератур-
но-мистецького фестивалю “Гоголівка”. 

Окрім НДУ ім. М. Гоголя, театральна студія виступала перед учнями 
шкіл № 1, № 16, ліцеїстами обласного ліцею, в центральній міській 
бібліотеці, у книгарні “Масква”, на обласному фестивалі “Рок-Ніжин – 7”, 
на 5-му літературно-мистецькому фестивалі “Гоголівка”, брала участь у 
презентаціях книги Г. В. Самойленка “Микола Гоголь і Ніжин”. Велися 
зйомки місцевого телебачення на виступі у центральній міській бібліотеці, 
телерепортаж показувало місцеве ТБ. 

Фотоінформація про спектакль “Дорога” розміщена на сайті Високий 
Вал (квітень 2009 р.), в газетах “Деснянська правда вільна” та “Ніжин-
ський вісник” розміщені замітки Н. Онищенко про спектакль “Легке 
повітря” (2012 р.). 

Студентський театральний колекгив, керівник неодноразово наго-
роджувалися грамотами НДУ, на честь 25-літгя існування колективу було 
вручено вітальну адресу та грамоти. 

Що чекає театральну студію НДУ в майбутньому? 
Таїна. 
Проблем багато, великих і маленьких. Задумів теж чимало. Тож 

нехай не полишать нас надія і вдача, Боже благословення і наші глядачі. 
Як рідних, помічаємо в залі наших постійних глядачів Г. В. Са-

мойленка, Н. М. Стрєлкову, О. В. Забарного, Т. М. Тимченко, О. А. Тимо-
шенка, І. Ф. Андрійко, Н. І. Кригу, Є. Є. Прохоренко. Згадуємо добрим 
словом наших друзів: заслуженого артиста України О. Биша, начальника 
Чернігівського туристичного бюро при музеї В. Тарновського Н. Самохіну, 
старшого викладача факультету іноземних мов І. Ф. Андрійко, двох 
справжніх фей з книгарні “Масква” О. Роляк і Л. Коваленко. Велика 
подяка тим, хто озвучував наші спектаклі: Р. Приходьку, Д. Казанцеву, 
Т. Набоку, М. Терещенку, художникам-оформлювачам Ю. Онищенку та 
художнику НДУ В. В. Агеєнку (вічна їм пам'ять). 

Окрема подяка начальнику соціально-гуманітарного відділу 
С. В. Зінченку за розуміння та допомогу. 

 
Текст спогадів Савченко Г. А. “Про театральну студію НДУ ім. М. Гоголя за 

25 років її діяльності” друкується за публікацією в науковому збірнику: 
Література та культура Полісся. Випуск 70. – Ніжин, 2012. – С. 239–244. 
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Студенти-актори після вистави з керівником драматичної студії  

Г. А. Матюховою (Савченко) 

 
Фото на згадку після вистави “Кайдашева сім’я”. У центрі керівники  

драматичної студії  Т. В. Коршикова та П. М. Кобернюк 
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Із пташиного вирію спогадів 

 
Говорять, не можна повернути колесо історії назад. Це не зовсім так. 

Адже повернутись у минуле, відлік часу зробити проти годинникової 
стрілки можна мисленно, тобто подумки. Мені це зробити допоміг вечірній 
телефонний дзвінок Т. Д. Пінчук 2003 року. Це вона попросила пригадати 
і розповісти про роки навчання, про інститут, про викладачів, одно-
курсників. 

Відлетіли літа. Але Т. Д. Пінчук не дозволила собі постаріти душею. 
Вона все життя пропрацювала з молоддю і, напевне, від неї заряджалися 
енергією і оптимізмом. Вона й сьогодні пристрасна й несподівана. Я 
відразу впізнала її ніжний і чарівний голос, її манеру говорити. А я як 
зраділа – словами виразити не можна. 

І попливли мої думки, ніби пташки у вирій, у юність, в найпре-
краснішу і найщасливішу пору життя людини. Приємно згадати, бо моя 
юність припала на найсприятливіші роки історії мого народу. Моє поко-
ління мало змогу навчатися безкоштовно, дійсно за бажанням і розумом. 

Почала плівка відмотувати назад сторінки життя, а моя пам’ять робити 
“стопкадри”. Дуже багато всього пригадалось, але важко всьому дати лад. 

Пригадавсь 1969 рік. Пріоритетніших і вагоміших професій за вчи-
теля і лікаря на селі не було. І не випадково, що мій батько – простий селя-
нин з діда-прадіда – порадив мені обрати професію вчителя. Тоді, іще 
довгий час потім, вчитель був головною фігурою на селі. Вчительство було 
на передньому плані нашого суспільства. 

Пригадую своїх вчителів, свою школу. Школа була віссю, навколо 
якої за допомогою вчителів “крутилося” наше селище. Вчителі були артис-
тами, лекторами, пропагандистами, атеїстами, агітаторами і т. д. Це були 
авторитети, це були ідеали, це були кумири. 
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Та й чому б і ні. У вчителя першого з’являвся телевізор, телефон, 
ніхто більше від вчителя не виписував преси (як фахової, так і для душі), 
більшої домашньої бібліотеки від нього теж ніхто не мав. Вчитель їхав у 
Москву, Ленінград, Севастополь, Одесу побачити, почути, дізнатися, ви-
рости духовно і морально. Їхав, щоб відповісти на всі запитання дітей, щоб 
бути завжди компетентним і готовим вступити в будь-яку дискусію з 
батьками дітей. Щоб бути найерудованішим, щоб бути особистістю. 

Але спливло багато часу. Час змінився, змінилися моральні цінності 
нашого суспільства. Гроші – всьому голова. Вчительство з інтелектуаль-
ного авангарду перетворилося на сіру масу. Воно втомилося бігти попереду 
на голому-голісінькому ентузіазмі. Його засмоктала трясовина.  

Чому так трапилося? Парадокс якийсь! Мені здається, що всіх моїх 
викладачів переслідувала і об’єднувала одна мета: виховати в своїх 
студентах високі людські якості – порядність, чесність, доброту, повагу й 
співчуття до ближнього. Ваша мораль, дорогі викладачі, увібрала в себе 
найкращі моральні цінності, вироблені багатовіковою історією людства. 
Вона спонукала нас до утвердження справедливості і добра у суспільстві, в 
колективі, в сім’ї. Ви виховували у нас безкорисливість, щирість, чесність 
і прямоту, відданість, вірність і довір’я. І це Вам вдалося з легкої руки. 
Нам, студентам 70-х не соромно дивитися Вам у вічі, бо все життя ми 
дотримувалися тих принципів, котрі підтримували чесні, порядні люди, 
тобто ви – мої викладачі, мої декани, мої ректори. Можливо, хтось зди-
вується, що я використовую слово “мій”. Але розрізнити, котрі мої,  а які 
– не мої, я навіть “методом інтервалів” не змогла. Та й вирішіть самі: мій 
син Андрієць Г. Г. навчався 1991–1996 рр., а дочка Андрієць Л. Г. у 
1993–1998 рр., обоє на фізматі. Моя невісточка Сукач Т. О. навчалася у 
1993–1998 рр. на природничому факультеті. Ось чому я всім єством 
приросла до нашого інституту, тепер університету. 

А. С. Одарич був моїм деканом на І і ІІ курсах, В. О. Аніщенко навчав 
мого сина протягом 5 років та дочку – також 5 років. Сину Валерій Олексі-
йович подобавсь як викладач, як людина. Він любив розповідати про 
нього. Гриша часто згадує, як Валерій Олексійович дав точну характе-
ристику кожному студенту в нього на випускному вечорі. А вже від доньки 
я стільки похвали на ім’я Валерія Олексійовича наслухалася, що, здається 
я вже й методику його знаю, і характер його, і основні риси, нехай Валерій 
Олексійович вибачить, що я вважаю його й моїм деканом.  

І ректорів я пам’ятаю трьох: Горбача В. М., Арвата Ф. С. і Яков-
ця В. П. Не знаю, чи забулось, чи не пам’ятаю, але своїх ректорів мені не 
прийшлося за час навчання ні чути, ні навіть близько бачити. Інша 
справа – В. П. Яковець. По-перше, він навчався одночасно з моїм курсом, 
практику проходив в Лосинівці, звідки я родом. А потім син і дочка 
доповідали без кінця: ректор – виступав, ректор – доповідав, ректор – вру-
чав, ректор нагороджував і т. д. Неодноразово Василь Павлович виступав 
перед вчителями району по радіо. Ну то як Василя Павловича не вважати 
моїм ректором? 
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Члени кафедри фізики 
 

 
Мені пощастило у свій час. Навчалася 

я з гарними людьми і навчали мене гарні 
викладачі, майстри своєї справи. Не можна, 
та й гріх мені їх не перелічити. Соромно 
тільки, що не знаю їх титулів, і незручно, 
що я не знаю, хто з них уже покійний, але 
вони мене пробачать. Це Нестеренко Л. І., 
Грибань В. М., Назаров В. Ю., Старун І. І., 
Пінчук Т. Д., Борщенко І. С., Бог-
ма О. Л., Каснер Н. В., Алексієва Е. С., 
Барис Я. С., Удовиченко О. Ф., Проскура 
М. І., Журба П. П., Крутивус В. В., Ушин-
ська Л. С., Фіцула М. М., Пашун А. Д., 
Костенко І. П., Харицький І. А., Довгоброд 
І. Я. та інші. 

Деякі викладачі, а саме: Гри-
бань В. М., Назаров В. Ю., Старун В. І., 
Каснер Н. В., Нестеренко Л. І., Корости-
ленко М. М., Колєзнєв С. І., Циганок Л. В. 
навчили мене і моїх дітей. 

Всі вони були порядними, добрими, 
щедрими душею людьми. В них була одна мета – виховати прекрасного 
вчителя. 

Як не згадати Л. С. Ушинську! Це вона мені зробила бойове хрещен-
ня. Як сьогодні пам’ятаю перший екзамен в інституті – екзамен з меди-
цини. Я виписала рецепт пітуітрину і збільшила дозу в 10 разів. 
С. С. Ушинська спокійно мовила: “Такого хворі не прощають, і я також. 

 

Назаров  
Володимир Юрійович 
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Гудименко – два”. Як я плакала! Це був мій перший кінець світу. Зате 
державний екзамен на помилках навчаються) я склала на “5”. Спасибі 
Л. С. Ушинській – багато чого з її повчань я пам’ятаю і використовую й 
зараз. 

Ніна Вікторівна Каснер. Англійська мова майже врівноважувала 
терези мого вибору. Англійська чи математика – мучило це питання мене 
ще зі школи. Закінчивши школу, твердо вирішила – математика. Але 
познайомившись з Ніною Вікторівною на заняттях з англійської мови, я 
знову відчула щем у серці. Ніна Вікторівна настільки легко і просто, 
дохідливо і майстерно навчала і не здогадувалася, що підкидає жару в 
огонь. Врятувало мене те, що державний екзамен з англійської мови ми 
склали на другому курсі, за який, до речі, у мене п’ятірка. 

В. В. Крутиус. Як вона вміла заохочувати студентів бути в курсі 
політичних подій! Її політформації, семінари з наукового комунізму забути 
не можна. Як тільки хтось із студентів “зморозить” щось не те, наприклад, 
назве актуальним політика, який уже рік, як помер, то вже два тижні 
сиди перед телевізором з включеним радіо і свіжими газетами. Інакше – 
кришка. Екзамену боялися дуже. Але... на екзамені В. В. Крутиус 
перетворювалась із строгої, вимогливої викладачки в чарівну і ніжну фею. 
Оцінки отримали такі, на скільки вчили протягом семестру. 

Тамара Дмитрівна Пінчук. Це чудова жінка, з добрим серцем, з 
великою силою волі, оптимістка, активістка. Я не забула тез з її теорії: 
“Діти – основа з основ”. Це вона навчала бути уважним до дитини і це 
виховувала особистим прикладом. Це вона навчала бачити красу навколо 
себе. Дякуючи їй, майже всі дівчата моєї групи навчилися фотографувати, 
відвідуючи спецкурс “Фотосправа”. 

Володимир Юрійович Назаров. Завжди спокійний, урівноважений, 
впевнений. Ми ніколи на лекціях не бачили його записів. Пам’ятаю лише 
листок з календаря, який він виймав із зовнішньої кишені теніски чи 
піджака, залежно від погоди, де помічав, яким реченням закінчив лекцію. 
Аналітичну геометрію він знав досконало, тому й пояснював чітко й 
зрозуміло, а коли студенти стомлювалися, він робив ліричні відступи. Це 
від нього я дізналася про сім чудес світу, про інститутську друкарню, де 
він радив протягом року, назбиравши різний цікавий матеріал, видавати 
собі довідники. 

Володимир Миколайович Грибань. Це порядна, чесна, об’єктивна 
людина. Він любив загальну фізику, намагався, щоб ми її зрозуміли 
також. Він читав лекції і вів практичні. І ніколи не підвищував голос на 
студентів, ставився як до рівних йому. За це ми його поважали. 
В. М. Грибань навчав і моїх дітей. У них також добрі і світлі спогади про 
нього. 
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Доц. В. М. Грибань на практичному занятті 
 
 
Анатолій Дмитрович Пашун і його теормеханіка з кранбалками. Не 

знаю, ми тоді всім єством відчували, що ніколи не знадобиться нам ця 
наука, а тому – не вчили. А залік був для нас – рок. Треба було кожному 
розв’язати індивідуальну задачу. Повезло нам, що А. Д. Пашун посадив 
нас всіх в аудиторій, по-моєму, в 322, і одночасно кожному дав задачу. І ми 
сиділи до тих пір, поки Туш Анатолій – наш однокурсник, “мозок” курсу 
– всім не виконав. Потім ми всі по черзі пред’явили задачі А. Д. Пашуну  
і одержали підписи в залікових книжках. Але це не головне, головне те, 
що Туш Анатолій не склав, бо розв’язав задачу іншим способом. А 
інакомислячих А. Д. Пашун не любив.  

Спасибі Старуну Івану Івновичу і його методиці. Півроку він у нас 
читав якийсь спецкурс, начебто про ряди. Давно це було, не пам’ятаю, але 
залишилося у пам’яті: прийшовши на залік, переживаємо, боїмось, авось 
пронесе. Будь ласка, або хтось один, чи вдвох, чи всі – по абзацу розка-
жіть, інакше – залік вам не скласти. Добре, що хлопці в нас були не ликом 
шиті і виконали бажання Івана Івановича. Це Лосина Микола Петрович, 
Туш Анатолій Іванович, Пасіка Віталій Михайлович. Ми уважно вислу-
хали і одержали залік автоматом. 

Михайло Іванович Проскура, Іван Сергійович Борщенко, Іван Петро-
вич Костенко – фанати своєї справи. Жаль, що наші політики і філософію, 
і політекономію, і історію перевернули, наче сміття бульдозером на сміт-
нику. Але ці викладачі зуміли в нас виховати чітку і стійку позицію, якої 
я дотримуюсь і зараз. 
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Викладацький колектив поповнився когортою здібних молодих ви-
кладачів, які навчили моїх дітей. Вони продовжували справу моїх 
викладачів. 

 От тільки мені здається, що тоді, коли я навчалася, домінувала 
авторитарна педагогіка, а зараз – педагогіка співдружності. Сьогодніш-
ньому викладацькому колективу вдалося набагато зменшити дистанцію 
між викладачем і студентом. Це я мала можливість спостерігати на своїх 
дітях. Вони легко, особливо дочка, спілкуються з викладачами. Можливо, 
цьому сприяла трохи інша методика викладання та нові традиції фа-
культету. Дочка замість державних екзаменів писала дипломну роботу, 
тобто працювала над науковою роботою. На фізматі започаткували свято – 
День факультету, де проводили прес-конференцію з викладачами. Викла-
дачам потрібно було відповідати на каверзні запитання студентів, на-
приклад, “Хто ваш улюблений студент?”, “Грішки вашого студентського 
життя” та інші. А також проводили аукціон, де на торги виставляли 
екзаменаційні бали з різних предметів.  

Дочка й сьогодні добрим словом згадує своїх наставників, а саме: 
розумного й уважного декана Валерія Олексійовича  Аніщенка, ніжну й 
чуйну Тетяну Володимирівну Лісову, цікаву й неординарну  Мельничук 
Людмилу Юріївну, строгого й непохитного викладача фізики Олександра 
Володимировича Мельничука, веселого й доброго викладача геометрії 
Юрія Івановича Карпенка, відверту і доброзичливу викладачку педагогіки 
Стрельнікову Ніну Михайлівну, енергійну і безпосередню Ніну Андріївну 
Барило, завжди зайнятого Опанасенка Володимира Григоровича і ще 
багатьох добрих людей. 

Як мені, так і моїм дітям, везло і везе на добрих людей, мій курс 
дружний. Ми перших п’ять років зустрічалися щороку, а потім – через 
п’ять. У 2004 році буде 30 років, як ми закінчили інститут. Наші одно-
курсники Лосина М. П. – директор училища № 35 м. Ніжина, Мосаков-
ський В. П. – методист Ніжинського райвно, Єрмова Л. В. – завуч школи 
№ 7 м. Ніжина є традиційними організаторами ювілейних зустрічей.  
Думаю, буде так і цього разу. 

Дуже хотілось, щоб життєві негаразди не брали гору над нашою 
здатністю переборювати будь-які труднощі, над мудрістю, мужністю, 
витримкою, щоб студентська дружба не знала перешкод, щоб учительські 
будні не стали на заваді майбутній зустрічі. 

 
Публікація спогадів Андрієць Н. А. здійснюється за книгою: І дорогий, і 

незабутній / за заг. ред. Т. Д. Пінчук. – Ніжин : ТОВ “Видавництво 
“Аспект-поліграф”, 2005. – С. 159–162. 
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З великою вдячністю згадую 

 
Багато різних подій відбувається в житті кожної людини, але 

пам'ять фіксує тільки особливі з них. 
Зима, шкільні канікули. Я учениця 10-Б класу Ніжинської школи 

№ 7 іду на заняття до своєї улюбленої вчительки Ведди Абрамівни Розен. 
Серце постукує швидше, ніж завжди, бо зустріч відбудеться на музичному 
факультеті інституту. Назавжди залишилася в пам'яті думка, яка ви-
никла у мене, коли я вперше йшла казковою територією нашого інституту 
на музичний факультет: “Боже, допоможи мені стати студенткою цього 
знаного, красивого інституту, і я буду найщасливішою людиною на Землі!” 

Тієї миті неможливо було навіть уявити, що я не тільки стану сту-
денткою, а й успішно закінчу наш інститут і залишусь працювати в ньому 
на все життя. 

Адаптація до навчання у вузі проходила нелегко. Наш курс був 
досить різнорідним – від 16-річних випускників шкіл до 30-річних сту-
дентів, які вже закінчили училища та мали певний досвід роботи зі 
спеціальності. Велику увагу до організації навчальної діяльності студентів 
приділяв тодішній декан музичного факультету Ю. С. Москаленко. Дис-
ципліна на факультеті була строга і часто не подобалася нам, але як вона 
допомагала організовувати та мобілізовувати наші творчі сили – розумієш 
лише тепер. 
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Старший викладач В. А. Розен на занятті зі студентами 
 

 
Багато чого ми не розуміли, прийшовши на перший курс педа-

гогічного вузу. Ми уявляли, що основна мета навчання на музичному 
факультеті – навчитись гарно співати і грати. Тому чимало часу ми 
провели в дискусіях з викладачами про те, чи потрібно вивчати 
музикантам психологію, політекономію, філософію, науковий комунізм? І 
лише високий професіоналізм досвідчених фахівців, якими були 
П. Х. Смородницький, О. І. Стефанкж, А. І. Аржанова, Л. П. Ваку-
ленко довели нам необхідність знань Цих предметів для кожного спеціа-
ліста з вищою освітою. Лекції цих викладачів сьогодні я б назвала моно-
спектаклями, бо вони були дуже яскраві, починаючи від інтонації голосу 
лектора до цікавого, інколи інтригуючого змісту. Після таких лекцій 
залишалися дуже змістовні та об'ємні конспекти, яких було достатньо для 
підготовки до екзамену. І ще одна деталь, яку я використовую тепер, сама 
вже працюючи педагогом. Ці викладачі були досить жорсткі та вимогливі 
протягом семестру та поблажливі під час іспитів, тому добрі та відмінні 
оцінки були як нагорода за систематичну працю. 

Специфіка музичного факультету дає можливість кожному студенту 
в індивідуальній роботі з викладачем розкритися у різноманітних музич-
них напрямках. І між нами, студентами всіх курсів, на той час була 
здорова конкуренція на отримання звання “кращий піаніст”, “диригент”, 
“вокаліст”. Для цього проводилися факультетські конкурси піаністів, 
диригентів, вокалістів. Пам'ятним для мене був виступ на першому 
конкурсі піаністів, під час якого довелося змагатися із здібними, більш 
досвідченими піаністами-студентами факультету С. Родіним, А. Сімоно-
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вим, В. Кравченком. Саме перемога на цьому конкурсі переконала мене, 
що я можу і повинна стати професійним музикантом. Я вже тоді 
зрозуміла, що не зможу жити без цієї легкої, на перший погляд, але такої 
важкої фізично і психологічно творчої праці, не маю права зруйнувати 
надії моїх батьків і мого Вчителя – Ведди Абрамівни Розен. Бо ще з 5 класу 
музичної школи Ведда Абрамівна доклала чимало зусиль, щоб навчити 
мене розуміти і любити музику, освоїти ази фортепіанної техніки, бути 
впевненою і артистичною, вміти наполегливо і систематично працювати, 
ставити мету і отримувати необхідний результат. 

Сьогодні, ставши професійним диригентом, варто зізнатися, що ні на 
першому, ні на другому курсах інституту в мене не було ніякого інтересу 
до предмету “диригування і практика роботи з хором”. Цей предмет був 
для мене новим і незрозумілим. Тільки завдячуючи наполегливій праці і 
терпінню викладача Л. П. Колесника, який по 2 години двічі на тиждень 
(замість 45 хв.) відпрацьовував з нами, першокурсниками, технічні ди-
ригентські вправи і вчив нас диригувати класично, за всіма законами 
диригентської техніки. Ми наполегливо наближалися до розуміння 
секретів складної майстерності диригування та надзвичайного значення 
предмету для формування фахівця-музиканта. 

Істинний інтерес до диригентсько-хорових предметів виник на 
старших курсах, коли в класі диригування стали вивчатися оперні сцени з 
“Апеко” С. Рахманінова, “Русалки” О. Даргомижського, “Аіди” Дж.Верді. 
На цьому етапі зростання мене, як диригента, особливу роль зіграли 
улюблені всіма студентами великі майстри, цікаві особистості, виклада-
чі-диригенти – Володимир Барабанов та Віктор Устименко. 

Я з великою вдячністю згадую, як не одне заняття В.Барабанов 
терпляче пояснював мені, молодій 18-річній дівчині, яка не мала до-
статнього життєвого досвіду, яким чином зрозуміти, відчути і відобразити 
засобами мануальної техніки та своїм емоційним станом трагедію кохання 
Апеко та Земфіри. 

Неначе на відеоплівці зберігаються в пам'яті надзвичайно емоційні 
уроки з диригування В. Устименка. У класі активно працювали усі: сту-
дент – викладач – концертмейстер. При диригуванні сцени з опери “Русал-
ка” О. Даргомижського кожний з нас виконував свою роль (партію), від-
творював свій характер, емоційний стан. Це були уроки спільної творчої 
праці. До речі, В.  Устименко був надзвичайною особистістю. Він гарно 
малював (закінчив художнє училище), а в години натхнення писав хорову 
музику. Ще й досі в класах музичного факультету ви зможете побачити 
картини природи, намальовані Віктором Устименком та почути його 
“Хорову імпровізацію”, присвячену випускникам 1974 року. 

Була у мене з дитинства таємнича мрія бути співачкою. Але, на 
превеликий жаль, Марія Федорівна Бровченко не примітила мене на пер-
шому прослуховуванні вокальних даних студентів-першокурсників. Як я 
заздрила всім студентам її класу, які мали можливість спілкуватися з 
таким Вчителем і співати під її керівництвом кожен день до пізнього 
вечора. 

Але доля дала мені можливість співпрацювати з Марією Федорівною, 
і мої перші успіхи у хоровій справі пов'язані саме з цією людиною. Вперше 
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я відчула смак хормейстерської справи у нашій спільній роботі над 
постановкою опери “Запорожець за Дунаєм” С. Гулака-Артемовського та 
“Вечорниць” П. Ніщинського. Я гадаю, що всі студенти, які брали участь 
у цих спектаклях, запам'ятали ці хвилини на все життя. 

Гортаючи сторінки пам'яті студентських років, мені, як хормей-
стеру, хотілося б згадати про хорову справу тих часів. 

Кожний студент музичного факультету мав можливість співати у 
курсовому хорі, а кращі з кращих вважали за велику честь ввійти до скла-
ду мішаного факультетського хору. Мені пощастило. Враження від першої 
репетиції були приголомшливі. Студенти старших курсів були уже досить 
дорослі люди (майже усі після училищ, хлопці – після служби в армії), 
кожний співав, як артист оперного театру (так мені тоді здавалося). Дуже 
великий і складний, але цікавий репертуар. Ми поважали і любили свого 
керівника В. Буравського. Для мене він був суворим і врівноваженим, пра-
цездатним і всечуючим, витонченим музикантом. Саме співаючи в хорі під 
керівництвом С. Буравського, я відкрила для себе яскравий світ хорової 
музики, особливо обробок народних пісень М. Леонтовича, “Реквієма” 
В. Моцарта, “Хустини” Л. Ревуцького тощо. Я й досі пам'ятаю його ней-
мовірно виразну міміку, пластині рухи, вольовий характер, сугестивні 
властивості мага-чаклуна. 

 

 
 

Керівники хору “Світич” заслужені діячі мистецтв України, професори 
Людмила Костенко та Людмила Шумська зі своїм колективом 
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Швидко плине час! У вересні цього року розпочнеться тридцятий 
навчальний рік моєї трудової діяльності на музичному факультеті 
Ніжинського педагогічного університету. І з кожним роком зростає 
відчуття вдячності моїм вчителям, колегам за щасливі роки навчання, за 
можливість максимально реалізуватися у творчому житті. А тому 
розумієш, яку несеш відповідальність за ту історію, яка сьогодні 
твориться. 

 
Публікація спогадів Костенко Л. В. здійснюється за книгою: І дорогий, і 

незабутній / за заг. ред. Т. Д. Пінчук. – Ніжин : ТОВ “Видавництво 
“Аспект-поліграф”, 2005. – С. 169–171. 

 
 
 
 

 
 

 
 

Письменник О. Гончар і ”Вокальне тріо” 
у склад: Н. Даншина, С. Козлова, А. Кайда 
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З вдячністю про інститут 

 
Мої студентські роки, моя юність – це ще Ніжинський педагогічний 

інститут ім. М. В. Гоголя. Я виріс у сільській багатодітній сім’ї. Школа і 
вчителі дали мені перший поштовх до вибору професії. Євдокія Федорівна 
Власенко викладала українську мову і літературу і зачаровувала нас 
своїми знаннями, умінням їх передати, і людськими якостями. Її розповіді 
про Ніжинський педінститут, який вона закінчила, про свій філологічний 
факультет, про творчість Шевченка, Лесі Українки, Сосюри, Рильського 
забути не можна. Пам’ятаю товстезну хрестоматію з української літе-
ратури.  Я любив її читати, вчити вірші напам’ять. Ті вірші пам’ятаю і 
сьогодні, як пам’ятаю й правила правопису. Правилами користуюсь і 
сьогодні, їх не можна було не запам’ятати на уроках Євдокії Федорівни. 

Ще було у мене одне захоплення – це математика. Дуже любив ріша-
ти задачі, захоплювала в математиці логіка і точність. У школу йшов з 
усіма розв’язаними задачами. Друзі вже чекали, просили переписати 
задачі. Дехто просив пояснити. Я перед уроками ставав біля дошки з 
крейдою в руках і пояснював задачу.  

Мені це імпонувало, я вже тоді ніби почував себе вчителем. Ніжи-
нець Міша Савченко, з яким я якось познайомився, так любив і умів 
розповідати про Ніжин, про інститут і його історію, що вибір мій упав на 
Ніжинський педінститут, хоча ближчим був Чернігівський. Ніжин мені 
дуже сподобався якоюсь духовністю, інтелігентністю, добротою жителів і 
красивою українською мовою. Через Остер був місток, схожий на кладку, 
а за ним  - великий білоколонний будинок в оточенні красивої природи. З 
трепетом зайшов у корпус, здав документи. Декан факультету Л. І. Несте-
ренко тепло поспілкувався зі мною. Треба було обов’язково вступити в 
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інститут. І я вступив! Почалося цікаве життя. Які ми всі тоді були раді, 
збуджені: нове життя, чудові лекції. Інститут саме святкував 150 років з 
дня відкриття. Його нагородили орденом. 

Я ще встиг взяти участь у будівництві їдальні, гуртожитку. На очах 
усе ставало уходженим, затишним і по-сімейному теплим. Мене одразу 
вразив культ знань в інституті, культ високоосвічених, цікавих викла-
дачів. Кожен факультет мав своїх таких неординарних особистостей: 
О. М. Барам, І. В. Марисова на природничому факультеті; М. Г. Кишень-
ко, Г. П. Васильківский на філологічному; Г. В. Верба, О. І. Близнюк на 
факультеті англійської мови; І. П. Костенко, М. І. Проскура – викладачі 
суспільних наук. 

Фізико-математичний факультет блищав такими особистостями як 
В. Ю. Надзаров, А. С. Одарич, Л. І. Нестеренко, Л. І. Колесник.  

Лекції В. Ю. Назарова – це дійство одного актора, це моноспектакль. 
Володимир Юрійович глибоко знав математику, її історію і викладав усе 
це чудовою мовою. Ніколи не брав до рук лінійки і циркуля. Все вико-
нував без цих приладів, але красиво і точно. Який це був чудовий приклад 
майбутнім учителям!  

В. Ю. Назаров як читав лекції, так і вимагав знань. У нього складно 
було одержати п’ятірку. 

На лекціях з математики я по-іншому подивився на цю науку. Тут 
треба було сперечатись, сумніватись, доводити, докопуватись до першоос-
нов. На другому курсі почалася фізика, яку викладав А. С. Одарич. Не 
викладав – пісню співав. На лекціях завжди досвід, приклади, досліди і 
жарти. Але й строго вимагав ґрунтовних знань. Я завжди старався вико-
ристовувати в підготовці до занять додаткову літературу. Формувала 
любов до математики і Л. І. Колесник – красива, розумна жінка. Без жод-
ного папірця вона списувала дошку дуже складними формулами. Після її 
лекцій мені завжди хотілось дарувати їй квіти. 

Видатну роль у моєму житті відіграв І. І. Старун – молодий і 
ерудований викладач. Він спрямував мене на наукову роботу. Студенти 
його люблять, він ще й куратор хороший.  

Цікавими викладачами педагогічних наук були у нас О. Л. Богма і 
Т. Д. Пінчук. Вони вчили нас бути педагогами з великої літери. А ще – 
любити дітей і цим керуватись у своїй подальшій роботі. Лекції з педаго-
гіки, дидактики, історії педагогіки формували нас справжніми вчителями. 
Ці лекції у мені протягом усього мого життя. Дуже подобався мені 
викладач історії І. П. Костенко, він ерудит, він людина феноменальної па-
м’яті. Добрий і вимогливий, він умів нас жаліти. Я хотів би бути на нього 
схожим. 

Л. П. Солошенко викладав у нас англійську мову. Викладав по своїй 
методиці, тобто починав навчати з нуля, з кожної літери. Він розумів, що 
школа давала слабку підготовку з іноземної мови, тому його методика гар-
но усіх вирівнювала. Його вимогливість і знання справи давали хороші 
результати.  

Взагалі у Ніжині був чудовий лекторський колектив, всі були 
майстрами своєї справи. 
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В. П. Яковець (стоїть крайній зліва) разом зі студентами-стипендіатами 
 
 
На п’ятому курсі я взяв участь у дуже складній республіканській 

педвузівській математичній олімпіаді. Вона проходила в Сумах. Десь біля 
двох десятків учасників-математиків розсадили по одному на добрій 
віддалі один від одного. Дали нам шість астрономічних годин для рішення 
шести неймовірно складних задач. Я зібрав усі сили, дуже хвилювався, 
але й дуже старався. Багато задач вирішив, але щось, мабуть, і не додумав. 
Хоч би не останнє місце, тішив себе. Журі довго засідало. Оголосили 
результати біологам, ще комусь там, і, нарешті, підійшли до математиків. 
Висновок: Диплом першого ступеня присудити Яковцю Василю. Можете 
уявити на яких крилах летів я у Ніжин. Викладачі привітали мене. 
Особливо раділа Лідія Іванівна Колесник. 

Я зрозумів, як багато дала мені ніжинська наука. 
У школу я пішов працювати підготовленим, я багато знав. Ніжин-

ських випускників завжди відзначали як сумлінних, добре підготовлених 
вчителів. Я був свідком цього. Коли я приїхав у Київський обласний відділ 
народної освіти, то там одразу звернули увагу на випускників із Ніжина. 
Тому я швидко одержав призначення у середню школу міста Сквири. Я 
полюбив свій п’ятий клас. 

А було так: перша контрольна робота у моєму класі мене розчару-
вала. Половина учнів не виконала завдання. Я почав працювати з класом 
додатково. Дав 10 позапланованих уроків. Як було радісно, коли учні 
почали охоче працювати над задачами. З тридцяти п’яти учнів п’ятий клас 
закінчило на 4 і 5 тридцять один учень! Це була моя перемога. Я й сьогодні 
пам’ятаю той свій клас. Та й вони мене не забули, запросили на свій 
випускний вечір. Я з радістю знову побував у Сквирі. 
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 В інституті було приємно вчитись. Студенти жили ніби однією 
сім’єю. У кожного з нас на різних факультетах було багато друзів. Зацікав-
лювали і згуртовували нас різноманітні заходи – свята, поїздки, студії, ро-
бота в студентських трудових загонах. Пройшов і я цю школу, зокрема 
попрацювавши у Тюменському трудовому загоні.  

Багатими були мої студентські роки, багатими на чудових людей, на 
захоплення наукою, на перемоги в науці і над собою теж. Рідним став мені 
цей заклад. Працюючи сьогодні ректором університету, хочеться багато 
зробити для його подальшого процвітання, хочеться внести і свій вклад у 
його славну двохсотлітню історію. 

 
Публікація спогадів Яковця В. П. здійснюється за книгою: І дорогий, і 

незабутній / за заг. ред. Т. Д. Пінчук. – Ніжин : ТОВ “Видавництво 
“Аспект-поліграф”, 2005. – С. 166–168. 

 
 
 

 
 

Викладач Лівак В. Д. зі студентаи-мат лабораторії
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Моя криниця знань і творчого натхнення 

 

Спогади – взагалі річ дуже важка. Навіть згадуючи щось надзви-
чайно приємне і радісне, на мене давить думка, що це вже ніколи не 
повториться. 

А молодість не вернеться... 
Яким пекучим стрижнем проходить крізь нас оте неосяжно-філософ-

ське глібовське!.. Недарма ж народним стало... Народ що попало не 
вибирає для своєї неповторної скарбниці. На шалених вітрах часу піщинки 
самі по собі відсіюються. Залишається тільки значиме, на вагу золота. 

Як і люди... Скільки їх просіялося крізь решето двох суперечливих 
століть над славетним гоголівським вузом!.. Але ж і залишилося багато!... 
На добру заздрість будь-якому столичному закладу, включаючи найпрес-
тижніші сорбонни і кембріджі... Хай знають наших і через них - шанують 
нас, далеких нащадків. 

Моє навчання у авторитетному закладі припало на роки, коли він був 
ще в ранзі інституту. Тоді серед викладачів ще й кандидатів наук було 
малувато, а в доктори вибився лише один, та й то не в нас, філологів... Зате 
школа філологічна у нас була наймаститішою, осяяна такими іменами, 
перед якими шапка сама в руки падала, достатньо лише погляд звести на 
меморіальні дошки. 

Забавлятися словом в інституті я почав, як ніколи досі, серйозно. З 
трепетом і благоговінням. Кожне слово виростало переді мною, наче храм 
Божий... 
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У потаємні ходи, завалені віками, увів мене Анатолій Васильович 
Майборода, і я безвільно опустив руки, побачивши, наскільки це глибоко і 
недосяжно. По-справжньому похопився і почав надолужувати втрачене 
значно пізніше. Коли навчання в інституті стало глибинним спогадом. 

Володимир Павлович Крутиус накреслив теоретичні обшири ху-
дожнього слова, які трохи пізніше доповнив і урізноманітнив Степан 
Петрович Пінчук – люди, про яких говорять, що їх і хлібом не годуй... Для 
них література – смисл усього життя, а українська – і поготів, бо завдала 
стільки неприємностей, що й згадувати моторошно. 

А якою неповторною українською милозвучністю наповнилося слово 
із уст невичерпної Лесі Йосипівни Коцюби, керівника нашої групи! 

Над нею саме згустилися чорні хмари – тінь того самого привиду, 
який, не захотівши блукати по Європі, нахабно розкарячився на родючих 
українських чорноземах. І, як виявилося, надовго. В усякому разі, у своїй 
безпощадній молотарці встиг перемолотити не одну світлу долю. Причому 
- вибирав найавторитетнішу, найбільш патріотичну. Прислужники йому 
були не цікаві, бо завжди відпльовувався від них, як після гіркої редьки.  

 

 
 

На верхньому фото: зустріч Ю. Збанацького зі студентами; на нижньому:  
доценти П. О. Сердюк та Г. Я. Неділько з літстудійцями 
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Ми, переважно сільські хлопці й дівчата, діти плуга й коси, лише 
перешіптувалися зрідка, бо ніяк не могли второпати, що в нашій Лесі 
Йосипівні вороже?... Крамольне?... Націоналістичне?... Були б усі такими 
чистими й світлими, то й комунізм би побудували... Це вже в роки 
перебудови, багато чого дізнавшись, я збагнув, що в Радянській державі, 
де по всіх партійних звітах на повні груди задихала нова історична 
спільність - радянський народ, - можна було легко любити Росію і бути при 
цьому патріотом... Зате, якщо ти, не дай Бог, зізнаєшся в любові до свого 
батьківського порога, а ще гірше – до його козацького коріння, то, вважай, 
не бачити тобі білого світу, як своїх вух. Назва тобі одна: ворог народу!... 
Якого? – супротивилася думка. Та не українського ж, звичайно! Бо його в 
найближчому майбутньому взагалі не повинно було залишитися... Зна-
чить, ворогом радянського, тобто спершу російськомовного, а вже пізніше 
– всуціль російського... Щоб переконатися в цьому, далеко ходити не 
треба. Достатньо лише співставити результати перепису населення, 
виставлені на всенародний огляд радянською пресою: 1926 і 1979 роки. 
Тільки за цей період у Радянському Союзі з лиця землі зникли 93 нації і 
народності. Безповоротно! І українці б пропали безвісти, якби за одну ніч 
вмістилися в теплушках. Але де було набрати стільки вагонів?! Довелося 
нашвидку урізноманітнювати методи винищення – і не безуспішно. За 53 
роки згноїли 39 мільйонів. І нарешті таки зробили український народ 
меншим від російського. А то якось не по-ленінськи виходило: менший 
брат, а більший... 

Звісно, відкрито про це тоді ніхто не говорив. Віч-на-віч – також, бо 
знали, що головою кам’яну стіну розвинутого соціалізму так зразу не 
проб’єш. А от із навчального закладу вилетіти можна. Зате атмосфера, яка 
була навколо Лесі Йосипівни, а потім – і навколо Павла Олександровича 
Сердюка, керівника літстудії, дозволяла нам, особливо тим, хто заглиб-
лювався в творчість, затамовувати подих. Ми дихали Україною і, хай що б 
там не було, писали вірші переважно рідною мовою, хоча й розуміли, що 
цим значно обмежуємо можливості реалізації своїх талантів. Рівень літ-
студійців був досить високий, що для значної їх кількості вилилося в 
публікації у найпрестижніших журналах, переросло в книжки, гідно поці-
новані критикою і читачами, а також Спілкою письменників, яка щедро 
поповнила ніжинцями свої лави. Дід Сердюк, як ото дід Мазай зайців 
серед холодної повені, оберігав нас від тріскучого морозу маланчуківщини, 
яка заявила про свої комуністичні наміри на повен русифікаторський 
голос. 

Взагалі - якби не Павло Олександрович, то шлях у літературу став би 
для мене значно довшим, а, може, він би й зовсім обірвався, оскільки фор-
мування особистості письменника – це така наука, яка так досі ні в якому 
підручнику і не описана. Тут мало знань і спостережливості, важливо 
навчити вкладати їх у почуття, у вогонь натхнення, щоб усе це запульсу-
вало з тебе єдиним всеохоплюючим потоком. Павло Олександрович умів це 
робити як ніхто. 

Але ж і Марія Герасимівна Кишенько була неперевершеним май-
стром-філологом! Покалічена фізично (як нестерпно важко давалися їй 
півтори сотні метрів з інститутського будинку до Гоголівського корпусу, а 
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потім, після виснажливого трудового дня, назад, за допомогою милиць!), 
зате наскільки наснажена високим духом!.. Ми диву далися, як зачаровано 
Марія Герасимівна проводить лекційні чи практичні заняття з української 
мови... Ви слухали, як синичка задзвонює-сповіщає про прихід 
весни-красуні?.. А жайвора в полі слухали?.. А соловейка у травневі 
ночі?.. Все це – Марія Герасимівна про нашу рідну українську мову. Без 
гіпербол. Я сидів – як у храмі, слухаючи чудесну музику. Душа моя терпла 
і мліла в неповторній мелодиці української мови, у найглибших 
шпаринках почуттів озивалася, хутенько зав’язувалася у вузлики на 
пам’ять, з яких потім народжувалися пристрасні вірші. Жодного разу 
Марія Герасимівна не застогнала від болю, а, може, й сама про нього 
забувала - так захоплювалася улюбленою справою... 

Григорій Петрович Васильківський... Людина делікатна й інтелі-
гентна... Від нього завжди віяло отим високим професорським духом, 
який на нас дихає із старих кінофільмів про студентів ще дореволюційних 
часів. Людина дивовижної обізнаності. Як жаль, що власні студентські 
роки промайнули в переважній своїй більшості поверхово - підстрибом, як 
ото босоноге хлоп’я скаче верхи на соняшничині по закурених сільських 
вулицях. 

Олександр Герасимович Ковальчук і Павло Володимирович Михед... 
Віку ми майже одного, але, якщо я починав своє студентське життя, то 
вони вже брали на смак свою педагогічну діяльність, оскільки вступали до 
вузу після школи, а я вже після технікуму й армії. Беручкі й доскіпливі, 
ніколи не проводили межу, яка б розділяла студента й викладача, та й 
навіщо? Професорський дух уже й так віяв од них і сам собою розставляв 
усе довкола по своїх місцях. Пізніше цей дух матеріалізувався - обидва 
поставали докторами наук, спеціалістами найвищого ґатунку. 

Подружжя Недільків... Оксана Данилівна і Георгій Якович... Мова і 
література... Бач, як усе міцно переплелося! - отак воно і в мені іскрить-
ся-світиться двома невичерпними джерелами. 

Тільки прийшов на філологічний факультет Петро Матвійович Дро-
бот, одразу заговорили: артист!.. З роботи в театрі перетягнула до себе 
українська філологія. Виявляється, сильніша. Хоч на той час слово “ар-
тист” було магічне і така життєва метаморфоза дещо дивувала. Петро 
Матвійович знався на слові, як скрипаль на скрипці. І взагалі – з ним 
завжди було цікаво поговорити. 

Як і з Андрієм Львовичем Молчановим, викладачем російської 
літератури. У війну – командир роти розвідників, не раз на собі звідав, як 
у пекло заходити, це йому згодилося і в час закручування ідеологічних 
гайок. Не любив підлабузників, блюдолизів і навуходоносорів – чув їх на 
відстані і йшов на них напролом. А якщо кому не доходило, міг швидко 
втовкмачити “вєлікім і магучім русскім язиком”, який його й оберігав, 
щоб не записали в українські буржуазні націоналісти. 

Нарешті Григорій Васильович Самойленко, декан філологічного, 
людина невичерпної енергії, ініціативна... Він хоч і не читав на нашому 
курсі жодного предмета, зате був завжди наш, свій до мозку в кістках... 
Йому довірялися, і він майстерно вплітав усі проблеми в загальний на-
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вчально-виховний процес, в якому не просто гартувалися кадри, а фор-
мувалися особистості, науковці, письменники, гордість нації... 

Може, ще більше хороших слів про своїх вчителів скажуть мої 
однокурсники, інші випускники. Все це так, але в житті кожної людини є 
лише своя криниця... З якої формується її духовність, ерудиція, профе-
сіоналізм, людяність... Хто чого більше ковтнув, той тим помітніше і 
засвітився на людях. 

Моя криниця і досі поїть мене тим чарівним трунком, який дає 
радість творчості і наснагу до життя. Не відмовляю напитися з неї всім, 
кому не байдуже наше вистраждане у віках українське слово. І повер-
тається все сторицею. 

 
Публікація спогадів Шкуліпи А. Г. здійснюється за книгою: І дорогий, і 

незабутній / за заг. ред. Т. Д. Пінчук. – Ніжин : ТОВ “Видавництво 
“Аспект-поліграф”, 2005. – С. 173–175. 
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МИСНИК 
Ольга Федорівна 

 
випускниця природничого факультету  

1976 року, кандидат біологічних наук доцент 
Тюменської медичної академії  

 
 

 
 

Вуз, що овіяний глибокою історією 
 
Багато років віддаляє нас від літа 1976 року, коли ми закінчили 

інститут. Вже виросли діти, вже ростуть онуки, але при згадці про наш вуз 
все відходить і залишається те неповторне, чарівне і привабливе, що ми 
називаємо юністю. Перед очима наша альма-матер – Ніжинський дер-
жавний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя, який серед педагогіч-
них інститутів не тільки України, але й колишнього Союзу, на наш 
погляд, найвидатніший і найпопулярніший вищий педагогічний заклад. 
Цей вуз овіяний глибокою історією, мудрістю історичних постатей, що 
стали гордістю нації та держави. Десятки поколінь вчителів, педагогів і 
вчених здобували в ньому освіту, а згодом і визнання. Пощастило і мені 
навчатися у ньому. 

Як я потрапила до Ніжина? Їхала вступати до Києва, але по дорозі 
зустрілась мені вчителька російської мови Ніна Іванівна Чуприна. Вона 
сказала, що у Ніжині по конкурсу я пройду легко. Я здала документи, 
одержала п’ятірку і стала студенткою (школу закінчила з золотою ме-
даллю). 30 серпня нас, першокурсників, зібрали у 32 аудиторії і сказали, 
що їдемо працювати, збирати хміль. Другого вересня ми вже сиділи в 
автобусах. Було сонячно, тепло, радісно. Я тут вперше побачила мого 
Павлика. Але весілля наше відбудеться через кілька років. Ще будуть 
довгі роки дружби. Після служби в армії мій майбутній чоловік Мисник 
Павло разом з випускниками 10-х і 11-х класів теж склав вступні іспити. 
Конкурс був неймовірний. Але знань і впевненості вистачило. Іспити з 
хімії і у мене, і в Павла приймав Іван Іванович Кочерга. Додаткових запи-
тань було безліч. Проте, відчуваючи впевненість, ми відповіли на відмінно. 

Кафедру хімії в інституті очолював Барам Оскар Мойсейович, учас-
ник війни, закоханий у хімічні формули. Він любив давати і отримувати 
від студентів глибокі знання. Він поважав мислячих, творчих студентів. 
Його побоювались на екзаменах, але вчились не за острах, а на совість. І я, 
і я Павло були улюбленими його студентами, але він ніколи не показував 
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цього, хоча я декілька разів була у нього вдома, користувалась його 
бібліотекою (особливо по культурі народів Союзу), а потім розповідала про 
все на політгодинах (була профоргом). 

“Ходячою енциклопедією” називали ми Содатова Михайла Павло-
вича, який вів у нас курс органічної хімії. Ця людина володіла не тільки 
знаннями всієї органічної і неорганічної хімії, але й знала літературу 
(сучасну і класиків), могла годинами говорити на будь-які релігійні теми. 
Біблію читав напам’ять. Що не запитай – відповідь буде! 

Високий рівень знань отримували студенти на кафедрах ботаніки і 
зоології. Лекції з ботаніки читав нам корифей рослинного світу, завкафед-
ри ботаніки Мулярчук Сисой Олександрович. Віночок, маточка, листки, 
рід, ряд... Що тут цікавого? З уст С.  О. Мулярчука лилася музика, пісня 
рослинному світу, його розмаїттю, особливостям кожного роду. Його 
лекції - це гімн рослинам, це любов до життя! 

 

 
 

Проф. І. В. Марисова зі студентами в зоологічному музеї 
 
 

Помітне місце в інституті займала кафедра зоології, яку довгі роки 
очолювала Марисова Інеса Віталіївна, людина з творчим, неспокійним 
характером, фанатично закохана в тваринний світ. Свою любов, закоха-
ність у природу прищеплювала і нам. Карпати, Крим, Урал, Біле море – це 
далеко не всі ті чарівні місця, де побували з нею студенти. Її лекції прохо-
дили на одному подиху, вона використовувала і кіно, і слайди, і платівки. 
В пам’яті практика в Карпатах. Вперше бачили жінку, свого викладача, 
яка вміло володіла рушницею, знала дорогу в горах! На привал повела 
вночі, бо знала, що вдень ми не піднімемося на гору, побоїмося. 

Тричі ми піднімались на Говерлу, і всі підйоми були різні. Одного 
разу в горах була така заметіль, що ми трималися за мотузку. Уже 3-го 
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студента видно не було! Тільки тепер я уявляю, як вона хвилювалась і яка 
була радість, коли ми щасливо піднялися на гору Петрос! Залишилися 
фото - це пам’ять про ті далекі, незабутні, чарівні дні, та ще про те, коли 
вперше побачили квіти на снігу! 

 
Панасенко Ніна Андріївна  

 
 
На другому курсі познайомилась з молодою аспіранткою Ніною 

Андріївною Панасенко. Вона з мамою теж жила в гуртожитку, це – моя 
старша сестричка. До сьогодні я відчуваю її теплоту, любов, її поради і 
посмішку. їй я завдячую знайомством з Пінчук Тамарою Дмитрівною, лю-
диною, яка до мене, до незграбної ще сільської дівчини, проявила увагу. У 
мене є її книжечка віршів, де на першій сторінці написано: “Любій моїй 
дівчині Олі на довгу згадку про наші вечори ПОЕЗІЇ та про її учасників”. 

Це дійсно були для мене святі вечори, які я чекала з трепетом, до 
яких я готувалася, читала. Дякуючи Тамарі Дмитрівні, я поступила 
заочно на факультет журналістики. 

Я вдячна всім вам, мої Вчителі! 
Низько схиляю голову і кажу велике спасибі моєму старшому другу 

по роботі, а надалі і в житті, Бойправ Марії Дмитрівні. Вона мене навчала 
роботі на кафедрі, вона захищала мене від негоди, давала поради. 

Не можемо ми з Павлом не згадати куратора нашої групи – Гафізова 
Музафара Гафізовича. Він був разом з Ніною Андріївною у нас на весіллі, 
коли ми з Павлом одружилися на п’ятому курсі. Дійсно, він, як батько, 
видавав доньку заміж. Наша любов до нього велика, наша дружба тривала 
роками, ми їздили одне до одного, дружили сім’ями. І хочеться вірити, що 
поїхавши на свою Батьківщину, в Дагестан, він теж буде пам’ятати нашу 
групу, нас і наші зустрічі. 
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Особливу роль у житті студентів відігравала кафедра суспільних 
наук. На той час її очолював Власенко Володимир Іванович. Про радянські 
часи нині позитивно говорять через кому, але на кафедрі тоді працювали 
викладачі, які пройшли війну, пізнали розруху, самі були учасниками 
всіх подій у нашому суспільстві. Вони оцінювали свою епоху через рівень 
життя людей, науково-технічного прогресу, можливості конкретної лю-
дини в творчому процесі, і це виховувало певний життєвий стрижень, 
який забезпечував творчий ріст конкретної особистості. Велике їм спасибі! 

 

 
 

Викладачі природничого факультету 
 
 
Найтепліші, сердечні, щирі слова вдячності на природничому фа-

культеті ми віддаємо декану – нашій “мамі” – Поліні Іванівні Нагорній. 
Своєю материнською теплотою, ласкою, ніжністю вона обігрівала кожного 
студента, яким би він не був! 

У неї вистачало часу взяти участь у долі кожного, вчасно сказати 
тепле слово, допомогти у складній життєвій ситуації. її любили всі без 
винятку. На V курсі, коли у нас була остання педпрактика, Поліна Іванів-
на викликала мене до себе і запропонувала поїхати на роботу вчителем у 
село Переяслівка Ніжинського району, там не було у школі біолога. “Заро-
биш на туфлі і плаття”, – сказала мені декан. Так розпочалося моє вчи-
телювання. Ми з Павликом згадуємо Поліну Іванівну з вдячністю і 
теплотою. 
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А ще у нас були милі, чарівні “хлопці”. Це Іван Іванович Кочерга, 
Степан Митрофанович Лукашов і Петро Володимирович Нога – недавні 
випускники інституту. Вони були і строгі, і чемні, і розумні. Вчитися у 
них було чому. 

Чого були варті на факультеті екскурсії-практики до Дніпропетров-
ська, Дніпродзержинська, на республіканську виставку у м. Києві! Забути 
це неможливо! З моїми улюбленими Ніною Андріївною та Марією Дмит-
рівною ми пройшли багато доріг, бо тричі возили студентів до Карпат. 
Коли на 4-5 курсах я працювала на кафедрі зоології разом з ними, то 
відчувала постійну турботу і підтримку. А скільки годин ми віддавали 
нашому музею! Інеса Віталіївна доручила нам зробити його ареалом поши-
рення всіх тварин. Всю літературу готувала “Марійка”, тоді асистент 
кафедри, а керівником була Інеса Віталіївна! 

Добру славу будь-якої установи, навчального закладу, підприємства, 
врешті, країни становлять її люди. Ми, студенти, переходячи з курсу на 
курс, від однієї кафедри до іншої, мали за щастя спілкуватися з прекрас-
ними вчителями, майстрами своєї справи, справжніми фахівцями! 

Аксіологія (вчення про цінності) є частиною світової філософії. І 
через ось ці людські цінності, які оцінити неможливо, бо вони безцінні, ми 
з Павликом щасливі, бо і на сьогодні я маю змогу відчути плече цих 
людей, глянути їм у вічі, обняти іх і сказати: “Хай завжди, в усьому, 
будь-де Вам, наші любі, щастить!” Ми з впевненістю говоримо, що роки 
нашого студентського життя – це чудові роки, це роки закоханості у свій 
факультет, у нашу агробіостанцію, у Карпати, в чудову матінку-природу, в 
красу нашої Землі, на якій жили, живуть і будуть жити у наших серцях 
всі наші любі наставники, вчителі, люди з великим творчим потенціалом, 
натхненням і вмінням творити людям добро! Нам випала честь навчатися 
у Ніжинському державному педагогічному інституті. Такого у наших 
дітей вже немає, а жаль. 

Низько схиляємо голови перед тобою, наша сива альма-матір, і шану 
велику віддаємо тобі і всім-всім викладачам, які працювали в ті часи, з 
якими звела нас доля! Вони гідні прекрасного слова - Учитель! 

 
Публікація спогадів Мисник О. Ф. здійснюється за книгою: І дорогий, і 

незабутній / за заг. ред. Т. Д. Пінчук. – Ніжин : ТОВ “Видавництво 
“Аспект-поліграф”, 2005. – С. 176–178. 
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Лабораторне заняття проводить старший викладач 
Назарова Людмила Степанівна 

 
 

 
 

На виставці з охорони природи 
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ЛУКАШОВА 
Ніна Іванівна 

 
випускниця Ніжинськогопедагогічного 

інституту ім. М. В. Гоголя 1966 р., 
доктор педагогічних наук, 

професор університету 
 
 

 
 

Андрій Володимирович Домбровський 
і Ніжинська вища школа 

 
Ніжинська вища школа, як знаний в Україні і за її межами осередок 

освіти, виховала багато поколінь учителів, яким притаманні високий 
професіоналізм, атмосфера творчості, гуманістичний пафос і патріотизм. 

Це стало можливим завдяки тому, що впродовж 200-літньої історії її 
славу примножували відомі вчені-педагоги, які у різні часи працювали у 
вузі і зробили величезний внесок у розвиток загальнолюдської культури. 

Серед таких яскравих постатей слід 
назвати і видатного українського хіміка, доктора 
хімічних наук, професора А. В. Домбровського, 
який 16 років (1976–1992) своєї наукової і 
педагогічної діяльності віддав кафедрі хімії 
Гоголівського вузу, 15 з яких був її завідувачем. 
12 грудня 2007 року йому б виповнилося 95 
років від дня народження. Чи випадково Андрій 
Володимирович прийшов, на перший погляд, у 
провінційний вуз після багаторічної роботи 
(1949–1976 рр.) у знаному Чернівецькому уні-
верситеті, де займав посади декана хімічного 
факультету, зав. наукової лабораторії, що пра-
цювала при кафедрі органічної хімії цього уні-
верситету? Вважаємо цю подію не випадковою. 

Своєрідна духовна аура Гоголівського 
вузу, його усталені традиції подвижництва на 
освітній ниві були досить близькі А. В. Дом-

бровському. Тому запрошення працювати в Ніжині від щойно 
призначеного ректора нашого інституту Федора Степановича Арвата він 

Андрій Володимирович 
Домбровський 
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сприйняв як закономірну сходинку свого життя, цікаве і відповідальне 
місце роботи з унікальними можливостями для реалізації ще не повною 
мірою розкритих граней його талановитої особистості вченого-педагога, у 
чому глибоко переконує ніжинський період його життя. Під час відкриття, 
присвяченої 90-річчю від дня його народження, Української конференції 
“Актуальні питання органічної та елементоорганічної хімії і аспекти 
викладання органічній хімії у вищій школі”, що проходила у нашому вузі 
(2002 р.), Голова наукового комітету конференції, директор Інституту 
органічної хімії НАН України, академік НАН України Мирон Онуфрієвич 
Лозинський влучно висловився про те, що Чернівецький університет 
багато втратив, а Гоголівський вуз, багато здобув з появою в його 
викладацькому колективі професора А. В. Домбровського. З 1 вересня 
1976 року А. В. Домбровський поринув у роботу зав. кафедри хімії 
педагогічного інституту, пізнаючи і враховуючи особливості його діяль-
ності, вміло вирощуючи в його стінах паростки класичного університету, 
статус якого сьогодні має Ніжинська вища школа. 

Поява Андрія Володимировича викликала в нас, на той час у своїй 
більшості молодих викладачів, незвичайне захоплення і велике здиву-
вання. Кафедру хімії педагогічного інституту очолив учений світової 
значущості: з 1946 по 1976 рік ним було опубліковано 206 наукових праць, 
запатентовано 5 винаходів, створені добре відомі хімікам-органікам усього 
світу реагенти Домбровського – вінілфосфонієві солі, які знайшли широке 
застосування в синтезі гетероциклічних сполук; підготовлено 15 канди-
датів наук, виховано З доктори наук... Одночасно нас вразила простота 
великого ученого і педагога, його глибока повага до усталених традицій 
нашої кафедри. Нас здивувало і те, що Андрій Володимирович “поселився” 
на кафедрі в невеликій скромній кімнаті, яка упродовж 16 років 
поєднувала в собі функції його кабінету і кафедри хімії. Головним для 
нього були робочий стіл, друкарська машинка, з якою він практично не 
розлучався, та книжки, світ яких його постійно оточував. Цілком зану-
реного у творчу роботу, яка приносила йому незбагненне щастя і життєву 
насолоду... таким ми пам'ятаємо Андрія Володимировича у ніжинській 
період його життя. Двері його кабінету були відкритими для викладачів і 
студентів у будь-який час робочого дня, який розпочинався для Андрія 
Володимировича з 8-ої години ранку і завершувався о 19-ій годині вечора 
з маленькою перервою на обід і коротким відпочинком. Він із задоволен-
ням спілкувався, давав поради, консультації з багатьох питань. Особливо 
радів студентам, які тягнулися до хімії, наукових досліджень. Другу 
половину свого робочого дня він присвячував їм. Нас вразило, що Андрій 
Володимирович працював не лише зі студентами-відмінниками. Він зав-
жди радів коли в лабораторію органічної хімії експериментувати приходи-
ли і студенти з середніми навчальними можливостями, обираючи курсові 
та дипломні роботи з хімії, радів їх інтересу до цієї загадкової науки. 

Розпочався новий період у житті нашої кафедри, що супроводжу-
вався її подальшим розвитком як у традиційних, так і принципово нових 
напрямах, наповнений переконливим прикладом діяльності визначного 
ученого-хіміка, великого педагога, талановитої особистості, яка очолила 
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наш колектив. Період, овіяний його мудрістю, толерантністю, увагою до 
студентів, викладачів, співробітників, усіх хто його оточував. Нам, його 
колегам, студентам – майбутнім учителям хімії було в кого вчитись праце-
здатності, цілеспрямованості, професійній досконалості, умінню створю-
вати навколо себе людяну і творчу атмосферу. А. В. Домбровський, який 
завжди привертав увагу багатогранністю своїх наукових інтересів, був 
палким прихильником активної співпраці вузівської науки з наукою 
академічною, що знайшло своє втілення в подальший розвиток кафедри, її 
наукової діяльності. Ці традиції успішно впроваджуються в життя і 
сьогодні. Особливе тісне наукове співробітництво встановлюється з Інсти-
тутом органічної хімії НАН України. Зважаючи на незаперечний 
науковий авторитет А. В. Домбровського, глибоку обізнаність з пробле-
мами хімічної науки, у 1990 році його було обрано членом Спеціалізованої 
вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій при 
Інституті органічної хімії АН України. 

 

 
Андрій Володимирович на лекції зі студентами 

 
 
Напрям досліджень у галузі органічної хімії стає на кафедрі най-

більш перспективним. Накопичується досвід залучення кращих студентів 
до експериментальних досліджень та виконання ними дипломних робіт: 
Щорічно   вони  починають  вступати до  аспірантури  провідних  нау-
ково-дослідних інститутів Києва, Москви. Особливо тісне наукове співро-
бітництво встановлюється з Інститутом біоорганічної хімії і нафтохімії 
НАМ України. На кафедрі діють дві наукові лабораторії, одна з них – 
сумісна з ІБОНХ НАНУ. Активно виконуються дослідження в галузі 
органічної і біоорганічної хімії. Результатом цих досліджень виявився, 
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починаючи з 1987 року, захист 4-х кандидатських дисертацій і підготовка 
докторської дисертації. 

Плідними стають і зв'язки з навчальними закладами України. З 
1986 по 1990 рік кафедра хімії стала осередком проведення Республікан-
ської хімічної олімпіад “Студент і науково-технічний прогрес”, журі якої 
очолював професор А. В. Домбровський. На базі кафедри проводилися 
також міські, районні та обласні учнівські олімпіади з хімії. На своїх 
зустрічах з учнями, у спілкуванні зі студентами Андрій Володимирович 
наголошував на тому, що “хімік повинен мати розумну голову і вправні 
руки”. Ця його ідея, яка характеризує хімію як теоретично-експери-
ментальну науку, реалізувалась ним через лекційні демонстрації дослідів, 
виконання лабораторних практикумів, науково-дослідну роботу студентів 
тощо. 

Висока наукова компетенція дозволила Андрію Володимировичу, як 
ученому,   очолити   принципово   нові   напрями   в   галузі   хімії   елемен-
то-органічних сполук, зокрема в галузі хімії фероцену. У Ніжинському 
вузі його наукова робота набуває систематизуючого характеру. Завдяки 
багаторічному досвіду науковця, енциклопедичній обізнаності з світовою 
науковою літературою. А. В. Домбровський створює і видає монографію 
“1,4-Диоксан” (1984), у провідних наукових журналах друкує цілий ряд 
досить вагомих оглядових статей різної проблематики. Деякі з них за 
своїм обсягом та ґрунтовністю інформації наближаються до моно-
графічних видань. 

У стінах Ніжинської вищої школи активізувалась і стала першо-
рядною науково-методична діяльність великого вченого, спрямована на 
узагальнення свого педагогічного досвіду щодо викладання органічної 
хімії в педагогічному вузі та середній загальноосвітній школі. Відомо, що 
багатовидатних хіміків були й її викладачами. Андрія Володимировича 
Домбровського по-справжньому слід вважати вченим-педагогом, Учителем 
учителів. Насамперед, це його блискуча лекторська майстерність. Здається 
і сьогодні, що ось з'явиться його впевнена, струнка, не зважаючи на вік 
постать, залунає бадьорий голос, полинуть повні чарівності лекції, які 
поведуть студентів у цікавий світ органічної хімії. 

Він розуміє гостру потребу у створенні сучасного підручника з 
органічної хімії для підготовки майбутніх учителів хімії. У співавторстві зі 
своїм учнем В. М. Найданом – професором, завідувачем кафедри хімії 
Черкаського державного педагогічного інституту – він створив унікальний 
підручник “Органічна хімія” для студентів природничих та природ-
ничо-географічних факультетів педвузів, який було видано в 1992 році. 
Слід відзначити високий науково-теоретичний рівень цієї навчальної 
книги, проблемний виклад матеріалу, що так важливо для формування 
творчої особистості майбутнього вчителя хімії. 

Андрій Володимирович Домбровський не міг не бути причетним і до 
створення першого покоління національних шкільних підручників з хімії, 
необхідність у яких виникла у зв'язку із здобуттям Україною незалеж-
ності. За замовленням Міністерства освіти України зі своїми колегами, 
доцентами кафедри хімії. Н. І. Лукашовою та С. М. Лукашовим він 
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розробляє рукопис пробного підручника “Органічна хімія” для 10 класу 
загальноосвітньої школи, виданого у 1995 році. Пізніше ця книга була 
перекладена на російську мову, а також польську, угорську та румунську 
мови для шкіл Західної України, які здійснюють навчання на цих мовах. 
Це було своєрідне ' повернення великого вченого і педагога у Західний 
регіон нашої держави, з яким була пов'язана левова частка життя, нау-
кової і педагогічної діяльності А. В. Домбровського. У 1998 році ця 
навчальна книга вийшла у статусі підручника і широко використовується 
як альтернативний підручник у шкільній практиці навчання хімії в за-
гальноосвітніх навчальних закладах України. За своє життя А. В. Дом-
бровський написав понад 275 статей та книг, і ніколи ні авторитет віку, ні 
авторитет посади не підміняли авторитет наукової компетентності цієї 
людини. 

Лндрій Володимирович запам'ятався нам як людина всебічної осві-
ченості й високої духовної культури. Музично обдарований, він мав 
прекрасний голос, активно підтримував багаті музичні традиції нашого 
вузу, беручи участь у концертах, адже його високій виконавчій майстер-
ності класичних музичних творів позаздрили б і відомі оперні співаки. 
Глибока любов до музики допомагала Андрію Володимировичу кожного 
разу представляти і свої лекції як своєрідну “хімічну пісню”: вони були 
філігранно досконалі за змістом і формою, яскраві і емоційно забарвлені, 
естетично завершені, дивували енциклопедичною освіченістю лектора. 

Тільки людина високої громадянської мужності, пройшовши через 
такі складні й важкі події, як колективізація, голодомор, Велика Вітчиз-
няна війна, роки культу, могла зберегти свої переконання, залишитися 
чесною перед людьми і своєю совістю, і так багато зробити для розвитку 
вітчизняної. науки та освіти. До останніх днів свого яскравого життя не 
припиняв він свою плідну працю і пішов за межу вічності 18 червня 1992 
року, коли Гоголівський вуз уже купався в молодій зелені дерев, кущів, 
квітників. Він гак любив наше університетське містечко і після роботи під 
час прогулянок насолоджувався цим зеленим раєм, тишиною і спокоєм... 

Це надихало його на творчість, давало наснагу і сили, щоб наступ-
ного дня продовжувати сіяти розумне, добре, вічне. 

Минуло 15 років, як пішов від нас Андрій Володимирович людина, 
надзвичайно щира, доброзичлива, винятково високої внутрішньої і зов-
нішньої культури, енергійна, талановита, цілеспрямована, до останнього 
подиху віддана своїй улюбленій справі. Наукова і педагогічна спадщина 
Л. В. Домбровського ще довго збагачуватиме нас, його колег і учнів, 
студентів і вчителів хімії, даватиме невичерпну наснагу для власної твор-
чості і зростання. 
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Уклін Вам, мої ніжинці! 
 
Ніжин... Одне тільки слово, а в пам’яті зринають десятки і сотні 

епізодів студентського життя. Колись, можливо, дасть Бог часу, здоров’я і 
глузду, можна буде написати велику книжку про ті п’ять років, незабутніх 
п’ять років. А зараз хоча б окремі епізоди. 

Листопад, 1973 рік. Тоді мені щойно виповнилося 20. За плечима 
служба у війську. Треба вчитися далі. Київський державний університет 
ім. Т. Г. Шевченка в особі його юридичного факультету навіть на співбе-
сіду не запросив сина простих колгоспників. А батько ж попереджав. Та 
що зробиш із юнацьким максималізмом. Деякий час домую. Вчителька 
фізики Української восьмирічної школи Марія Федорівна Клименко, 
прекрасна людина, мудрий педагог, сказала, що в Ніжинському педін-
ституті є підготовче відділення, на яке ще можна подати документи. Пора-
діла особливо мама, їй не вдалося стати вчителькою, то може синок. Іду. У 
військовій формі старшого сержанта. На грудях традиційно шеренга вій-
ськових значків: гвардієць, розрядник-радист, спортсмен. Треба ж спра-
вити не лише враження, а й продемонструвати, що звільнився від армії. 
Можливо, пільги тут спрацюють. Але шинель уже замінено на пальто. 
Ніжин зустрів мене великим лапатим снігом. Все біло-біло як у молочному 
тумані. Окрім того, що нічого не видно, вперше у місті і орієнтація - нуль. 
Підхожу до якогось чоловіка, розпитую, сідаємо разом у ПАЗик, розмов-
ляємо. Виявилося, він працює викладачем фізкультури в педінституті 
(прізвище не можу пригадати, бо він у нас не читав, але, пам’ятаю, працю-
вав разом із Сєриковим Борисом Миколайовичем). Із ним і вийшли. 
Показав, де деканат підготовчого відділення. Це новий корпус фізиків, 
математиків, біологів і хіміків. Там невелика, але черга. Сиджу біля две-
рей декана Одарича Андрія Степановича, чую розмову. Хтось проситься на 
російське відділення. Я теж хочу сюди. У Болотницькій середній школі 
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мене вчив прекрасний учитель Валентин Васильович Слуцький, який 
розбудив у мені любов до слова, до читання, давав з домашньої бібліотеки 
книжки, яких не було у шкільній та сільській. Особливо російських та 
зарубіжних письменників. Тому хотів піти його дорогою. Але, чую, декан 
каже, що на російське відділення залишилося одне чи двоє місць для 
звільнених із війська. Я радію. Пропонує візитерці подавати документи на 
українське. А мені чомусь прийшла думка: російську літературу я й так 
знаю. Радіо, телебачення, більшість газет – все російською мовою. А от 
українська мова, література – треба знати. Адже я – українець. Коли 
надійшла моя черга, я впевнено, як рапортував вищому званням військо-
вому керівництву, сказав, що хочу піти вчитися на українське відділення. 
Так і сталося. Швидко переоформив документи і з грудня місяця я став 
слухачем підготовчого відділення Ніжинського державного педагогічного 
інституту ім. М. В. Гоголя. 

Зрозуміло, старий корпус на мене справив величезне враження. Мені 
здається, що я й зараз не позбавлений відчуття присутності в аудиторіях 
цього корпусу духу, а ще кажуть: біополя, біоенергетики його прадавніх 
вихованців – Гоголя, Богушевича, Гербеля. Особливо Миколи Васильо-
вича. І я страшенно радий такому відчуттю, причетності до нього. Вузькі 
напівтемні коридори; високі, заповнені давніми столами, аудиторії, на 
стінах яких портрети, портрети; товстелезні стіни; утаємничення будівлі 
від міської суєти, графський парк із озерами, струмками – все це ство-
рювало особливу атмосферу відчуття і слова, і природи. Я вперше, хоча 
виріс серед природи, тоді відчув і душею, і слухом прекрасну музику 
графського парку. Він шумів різними тембрами кронів своїх віт, вливаю-
чись у єдину симфонію, яку ще ніхто й ніколи не написав і не напише. 
Мені дорікав Петро Максимович Кобернюк, що я часто буваю там – у 
цьому парку - замість читалень. А я й справді там потрошку грішив, 
графоманив дієслівними римами, які ніхто не читав і читати не буде. Але 
я й любив брати “Енеїду”, “Кайдашеву сім’ю”... і читати разом із цією 
музикою не менш мелодійну музику слова українських письменників. 

Ще з дитинства мене тягло до музики. З пальців навчився грати на 
гітарі, на гармошці. А в інституті – самотужки, не знаючи жодної ноти - на 
баяні. Але найосновніше – саме тут я заспівав. І, мабуть, треба пошко-
дувати, що не скористався послугами ніжинських педагогів-музикантів. 

І ще про перші враження. Гуртожиток № 3. Поселяюся. Чергова – 
Діна Яківна, гроза студентів усіх поколінь і прекрасна людина. Щось 
довго мені доводилося чекати у фойє, студентів не було (час занять) і я їй 
читав гуморески Степана Олійника, Павла Глазового, які пам’ятав іще зі 
школи. Ми сміялися разом і стали друзями. Один епізод. У Діни Яківни 
ювілей (не скажу який, але пам’ятаю). Запросила вона окрім рідних, 
знайомих ще й кількох студентів. Серед них і я. Весело, приємно. І от Діна 
Яківна просить мене заспівати. Я не відмовляюся, але кажу, що баян то 
залишився у гуртожитку. Вона йде в іншу кімнату і виносить – мій баян. 
Виявляється, вона із цими ж студентами таємно заздалегідь взяла його в 
моїй кімнаті і принесли на квартиру. Сміялися, співали весь вечір. 
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В цілому ж студентське життя переважно складається із перебуван-
ня саме в гуртожитку: тут готуються до занять і екзаменів, закохуються і 
кохаються, проводять різні культмасові, як тоді казали, заходи. Мені, оче-
видно, поталанило. Мої співмешканці завжди були хорошими хлопцями, а 
зараз відомими людьми: Олександр Забарний, Григорій Гребницький, 
Олексій Дарнопих, Іван Мархоброд, Іван і Віталій Горобці, Віталій 
Панасенко, Василь Ведмідь... 

Звичайно, треба було б сказати і про наших дівчат-красунь. Але це 
досить делікатне питання, інтимне. Хай воно так і буде. Одне тільки 
скажу: мої однокурсники по-справжньому закохувалися, горіли. Але це 
було, мені здається, трошки не так, як сьогодні. 

Перші мої вчителі у Ніжині – 
Петро Максимович Кобернюк, Марія 
Антонівна Ілляшенко. Обоє прийшли зі 
школи. Петро Максимович читав літе-
ратуру, а Марія Антонівна – мову. Ще й 
до того Марія Антонівна – куратор 
нашої групи. За армійською звичкою 
кожного разу, коли я їхав додому, 
ставив її до відома. Згодом, коли став 
студентом і оговтався у цивільному 
житті, то позбавився цієї звички. 

Петро Максимович трохи строгі-
шим був, і ми його побоювалися. Він міг 
сказати крутеньке слово в адресу ле-
дачкуватого слухача, словесно вичубити 
його. Любив живих, енергійних, 
бідових. 

Марія Антонівна – висока, кра-
сива, завжди усміхнена, добра душею, 
вона як мати нам була для багатьох, хто 
вперше вилетів із домашнього гнізда. 
Не довго вона нас учила, бо чекала 
дитину, згодом пішла у декрет. 

Ми з Ніною Горлач кілька разів були у неї в гостях вдома. 
Надзвичайно приємні спогади. 

Іноземну мову читав Володимир Дмитрович Литвинов. Зараз він 
великий столичний учений в Інституті філософії НАН України. Я завжди 
радий його бачити і, здається, він також. 

І от я студент. Задоволений сам, а ще більше батьки, особливо мама. 
Вражень дуже багато. Як у того, хто після початкової школи пере-

йшов у середні класи: спочатку вчив один учитель, а потім – кожен 
предмет інший. Тому спогади надзвичайно фрагментарні, з порушенням 
хронологи. 

Ілляшенко  
Марія Антонівна 
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Лекцію читає доц. А. В. Майборода 

 
 
Для нашої групи незабутнє кураторство Анатолія Васильовича 

Майбороди. Саме з ним у нас активізувалися тематичні вечори, екскурсій-
ні поїздки до Ленінграда, по Білоруси і Західній Україні. Кожна поїздка – 
це окремий сюжет, який саме так і запам’ятався. Анатолій Васильович був 
строгий, вимогливий як у відношенні до студентів, так і до колег, які 
дозволяли собі порушувати дисципліну – запізнюватися на лекції, семі-
нарські заняття. Старослов’янська мова – це був один із предметів, які на 
кожному курсі був найважчим. Я одержав абсолютно справедливо задо-
вільну оцінку, але, слава Богу, що не нижчу. Це була єдина трійка за весь 
період навчання. Якби Анатолій Васильович знав, скільки потім мені 
доведеться читати в архівах подібних матеріалів, він би засумнівався у 
справедливості тодішньої оцінки. Пам’ять про Анатолія Васильовича світ-
ла, добра. Коли він лежав у лікарні в Києві, ми з Григорієм Гребницьким 
відвідували його. Це вже були зустрічі колег із глибокою взаємоповагою. 
Уже в похилому віці, на одному із ювілеїв інституту, він мене так і не впіз-
нав. Мені боляче було дивитися на дорогу людину, позбавлену темперамен-
ту, живучості... Літа. Але я пам’ятаю і буду пам’ятати Вас, Анатолію 
Васильовичу! 

Українську літературу нам читали кілька викладачів: усну народну 
творчість і давню літературу – Іван Якимович Заєць, літературу першої 
половини XIX століття Георгій Якович Неділько, другу половину 
XIX століття – Петро Матвійович Дробот, і, так звану, радянську літера-
туру – Павло Олександрович Сердюк. 
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Члени кафедри української літератури 
 
 

З Іваном Якимовичем, а, правильніше, він із нами, хлопцями, 
одразу знайшов спільну мову. Взагалі його ще не було, а тільки йшли 
розмови, що буде читати народну творчість майже доктор наук. А на 
факультеті тоді не було жодного доктора наук. І ми одразу, не бачачи, 
поставилися до нього з особливою повагою. Вже, коли я був на четвертому 
курсі, він інколи просив мене замінити семінарські заняття у першо-
курсників. Тепер можна про це говорити. Світла пам’ять Івану Якимо-
вичу. Ми з ним довго дружили, навіть тоді, коли він переїхав на мешкання 
до Одеси. Його листування зі мною я бережу і, можливо, колись осмілюся 
винести на люди. 

Для мене особлива пам’ятлива одна відвертість Георгія Яковича на 
засіданні щось на зразок наукового гуртка. Тоді він сформулював кілька 
рис науковця, якими він повинен володіти. Одна вразила найбільше – 
вміння берегти час, щоб його вистачало для наукової роботи. Як я зараз це 
відчуваю: його катастрофічно не вистачає, і комусь цейтноті, обвішаний 
“висяками” це на вчора, інше на позавчора. Але це найосновніше Георгій 
Якович виявив тих, хто найбільше розтринькує час, – це друзія. І справді, 
з ними-то найбільше спілкуємось, отже, найбільше з ними витрачаємо 
часу. 

Петрові Матвійовичу дуже вдячний, що він вимагав не лише читати 
тексти художніх творів, знати багато віршів напам’ять, а й вести читацькі 
щоденники. Це дуже добре дисциплінувало. Але один комічний момент, 
пов’язаний із ним під час проведення капусника. На першому поверсі 
старого корпусу висить оголошення, у якому вітають Петра Матвійовича із 
виграшем автомобіля в лотерею (чого насправді не було). Через кілька 
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хвилин з’явилося інше оголошення – про продаж цього автомобіля. 
Влучно, кмітливо, оперативно. Досить пам’ятні заняття з виразного читан-
ня. Його робота на телебаченні для нас була чимось надхмарним. 
Строгий-строгий Петро Матвійович, але кільком студентам все-таки залі-
ки ставив автоматом. Правда, треба було заробити протягом семестру. Це 
вдавалося лише кільком студентам. 

Павла Олександровича Сердюка, здається, по-справжньому я зро-
зумів уже через кілька років після закінчення інституту, коли подарував 
він мені свою книжку. У ній настільки глибоко проаналізовано тексти 
поезій, що для мене це було як читання святої книги, одкровення 
надзвичайно мудрої людини, інтелігентної, надзвичайно скромної. Він був 
справді особливою людиною. Найбільше у нас викликало захоплення те, 
що він був членом Спілки письменників України. Скільком хлопцям і 
дівчатам він ставив поетичний голос! І скільки таких писало саме 
українською мовою. Я у нього писав курсову роботу з літератури, а потім і 
дипломну. Це він мене познайомив із Вадимом Миколайовичем Собком, за 
творами якого я й писав цю дипломну. 

Олександр Герасимович Ковальчук для нас був енциклопедистом: 
читав лінгвістичний аналіз, діалектологію, на російському відділенні – ук-
раїнську літературу. Він читав практично усе, що виходило з української 
літератури. Навіть анекдот ходив про нього, як він відвідував стоматолога. 
Той бормашиною свердлить зуб Олександрові Герасимовичу, а він у цей 
момент читає роман. Мені у школі надзвичайно стали у пригоді заняття із 
лінгвістичного аналізу. Використовуючи методику Олександра Герасимо-
вича, я по-справжньому зміг розкрити зміст, наприклад, творів Василя 
Стефаника. Для дітей це було відкриттям. 

Звичайно, досить добре пам’ятаю й інших викладачів філологічного 
факультету обох відділень. Даруйте мені, що цього разу нічого про вас не 
кажу. Сподіваюся, що не єдиний я, хто пише подібні спогади. 

Хочеться бодай кількома словами сказати іще й про позаінститут-
ське життя студентів, тобто про поїздки на роботу в колгоспи, роботу в 
студентських загонах. 

У колгосп я їздив тільки один раз – це село Голінка Бахмацького 
району. Нас кинули на буряки, які замерзли у землі. Не знаю чи вигідно 
було це чи ні, але хлопців забрали на зерносушилку, і ми там більше 
відпочивали. І нам за це записувати по 4 рублі в день. Тому в Ніжин ми 
повернулися ще й з грошима. 

Студенти-хлопці завжди старалися підпрацьовувати. У вихідні чи 
святкові дні досить часто розвантажували-завантажували вагони. Це 
досить важка була робота. скажімо, за кілька годин треба було заван-
тажити вагон цибулею. Спочатку ми гралися тими мішками, а потім уже 
ці мішки “гралися” з нами, бо не було сили не те, що його пронести кілька 
десятків метрів, а навіть просто покласти собі на плечі. Але інколи заробіт-
ки були досить прибутковими. Одного разу на свято Перемоги ми заробили 
по 45 рублів. Це була місячна стипендія відмінника. У парі із Вітею 
Горобцем, який учився на курс раніше, сезон працювали кочегарами у 
військовому містечку. Нам виписали перепустки із фотографією, з якими 
ми проходили через прохідну. Я цю перепустку показував як Штірліц у 
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фільмі “Сімнадцять миттєвостей весни”. Зараз це згадую із певною 
іронією. Нам там було досить добре працювати. Ми гарно одне одного 
підстраховували на предмет пропусків занять і т.п. Найбільше, що нам 
подобалося, ми могли там харчуватися в солдатській їдальні, інколи навіть 
в офіцерській. Але працювати доводилося важко, особливо, коли були 
люті морози і топили неякісним вугіллям. 

Перший раз у будівельному загоні ми були в селі Петрівка Бобро-
вицького району. Село досить цікаве за своїм плануванням: вулиці розта-
шовані строго перпендикулярно одна до одної і називаються сотнями або 
плаями. Будували у місцевому колгоспі свинарник. До речі, про голову 
колгоспу там говорили як надзвичайно порядну людину в особистому 
житті. Такі сім’ї, говорили, зустрічаються досить рідко. Як тільки ми 
підучилися класти цеглу, почали підробляти у сільських господарів. 
Таким чином збільшували наші спільні заробітки. Вечорами їздили з 
концертами у навколишні села. Чим заслужили велику повагу людей. 

Друга поїздка була надзвичайно цікава і багата – в Тюменську об-
ласть. За 20 км від Сургута на північ ми готували до експлуатації заліз-
ничну колію. Хоча вона була й робоча, але ми її укріплювали. Зробили 
більше 10 км. Жили у вагоні. Комарів, мошки – сила. Дехто не витри-
мував і змушений був їхати назад. Край мені сподобався. І зараз стра-
шенно хочеться побачити його. Тайга таки має особливу принаду як і інші, 
думаю, екзотичні місця. Як зараз бачу цю залізницю, вздовж її автомо-
більну дорогу з глибокими коліями, міст через річку Почекуйку, Володю - 
ханта (електриком був у нас), Таню – прораба. 

В обох випадках я був комісаром цих заго-
нів. Але, думаю, комісар з мене був такий собі. 
Просто приємно, що все це було у моєму житті. 

Звичайно, як не згадати наш, так би мовити, 
культурний відпочинок. Це факультетські кон-
церти в клубі старого корпусу і загальноінсти-
тутські – у новому. Співи, танці, постановки різ-
них сцен переважно власної обробки інших 
творів, колядування, агіткультбригади, відпо-
чинок в Ядутах. Особливо колоритна постать була 
– Іван Просяник. Він завжди грав неперевершено 
куцого, а зараз Іван віруюча людина, з глибокими 
знаннями українських традицій, цілитель. 

Насамкінець, ніколи не забуду Федора Сте-
пановича Арвата. Приїхавши з Чернівецького 

університету, він деякий час був проректором, а 
потім і ректором. Але ніхто й ніколи не відчував 
оцієї адміністративної дистанції. Він винятково 
був комунікабельний із кожним студентом, про-
стий і доступний у розмові. Він настільки легко й 
просто вів свої лекції, що ми тільки слухали, милувалися його ледь 
помітним західним акцентом, музикою його мови і не писали конспекти. 

Ректор університету 
акдемік  

Арват Федір 
Степанович 
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На кожну лекцію він приносив величезну кількість книжок, якими він 
підкріплював свої аргументи. Мені хотілося коли-небудь підняти його 
портфель, але не відважився. Хоча, думаю, уже зараз він би й не протес-
тував особливо, але це був би досить цікавий момент, який би викликав у 
Федора Степановича надзвичайно приємну усмішку. 

Здається, перше справжнє знайомство із Федором Степановичем 
відбулося у його квартирі, коли ми, студенти, прийшли до нього коляду-
вати. Він тоді був такий радий, як мала дитина. Вони з дружиною радісні, 
усміхнені стояли і дивилися-слухали наші пісні, танці. Надарували нам 
півмішка подарунків. І, що найбільше нас вразило, коньяк, шампанське. 
Це від ректора інституту одержати спиртні напої – інші викладачі не 
могли цього дозволити. Але ж у цьому, справді, нічого страшного не було. 

У моєму житті Федір Степанович відіграв виняткову роль. Саме йому 
я завдячую, що зараз живу і працюю в Києві. Четвертий курс. Іде розпо-
діл. Київ бере на роботу 22 наших випускники. Кожному надається житло-
площа. Це вперше і, мабуть, востаннє за всю історію існування інституту. 
Я дві області об’їздив, щоб знайти для себе і майбутньої дружини роботу в 
одній школі. І знайшов - у Новгород-Сіверському районі майже на кордоні 
з Білорусією. Завідуючий обласним відділом освіти бере із задоволенням. 
Але за кілька секунд Федір Степанович усе вирішує по-іншому. Ми вдвох 
їдемо до Києва. Через рік одержуємо квартиру, в якій живемо й до цього 
часу. 

За двадцять п’ять років дуже багато чого змінилося. Не впізнати ні 
графського парку, ні тих дерев, що росли і ще ростуть біля гуртожитку, 
двох навчальних корпусів. Досить помітно змінився і викладацький склад. 
Інститут став університетом. А це наклало багато інших змін, приємних 
змін не лише у статусі. От тільки абсолютно нічого не змінилося в серці, у 
пам’яті. Ще живі ті викладачі, що відійшли у вічність (справді, вічна їм 
пам’ять), щораз частіше виринають як їхні образи, так і тих, хто ще 
тримається, несе на своїх плечах прекрасні традиції Ніжинського педін-
ституту. Многії всім Вам літа! Зустріч із кожним із Вас – це не лише 
зустріч із минулим, а й прекрасним і світлим, яке було там. 

Отже, привіт тобі, мій Ніжине! 
Уклін Вам, мої ніжинці! 
 
Публікація спогадів Забіяки І. М. здійснюється за книгою: І дорогий, і 

незабутній / за заг. ред. Т. Д. Пінчук. – Ніжин : ТОВ “Видавництво 
“Аспект-поліграф”, 2005. – С. 188–193. 
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МАЛИНЕВСЬКА 
Валентина Мефодіївна 

 
випускниця музично-педагогічного 

факультету Ніжинського педагогічного 
інституту ім. М. В. Гоголя 1977 року, 

заслужений працівник культури України, 
кандидат історичних наук, доцент Чернігівського  
національного педуніверситету імені Т. Шевченка 

 
 

 
Спогади про музпед Гоголівського вузу 

 
Вкотре зустрічаю в своєму вокальному класі першокурсників Черні-

гівського педуніверситету і подумки лечу вже в далекий 1972-й, коли я 
сама, хвилюючись, переступила поріг славетного Гоголівського вузу. Творча 
атмосфера музпеду, яскраві постаті викладачів, особливий дух старого 
корпусу – все це було вражаючим для мене, вчорашньої школярки. 

Особливо пам'ятним залишився для мене вечір посвячення в сту-
денти. Як сьогодні бачу: святково прикрашена зала на другому поверсі 
гоголівського корпусу, щасливі обличчя студентів-першокурсників, ра-
дісні посмішки на вустах викладачів, заклопотані Валя Зубко, Галя Кузнє-
цова, Валерій Курсон і вся група III курсу, які організували цей вечір. 

Спочатку за сценарієм надали слово декану факультету Юрію Сер-
гійовичу Москаленку, який благословив нас на щасливе студентське 
життя. Далі один за одним посипались побажання та слова настанов з боку 
викладачів та старшокурсників. Це був справжній вечір знайомств та 
відкриття талантів. Кожен з нас, першокурсників прагнув показати себе з 
кращого боку. Олена Шолох та Петро Отвіновський зачарували всіх грою 
на баяні та домбрі. Нікого не залишив байдужим спів славетного квартету 
третьокурсників під керівництвом М. Ф. Бровченко. Далі була цікава 
розважальна програма. Так наша група була прийнята в студентську сім'ю 
музично-педагогічного факультету. 

Студентські роки подарували мені подругу Олену Михайлівну Дже-
вагу (Шолох), з якою ми ідемо пліч-о-пліч ось уже 32 роки. Наша дружба 
витримала випробування часом. До того ж я назвала свою доньку Оленою, 
а її доньку звати Валентина. 

З великою вдячністю і повагою згадую своїх незабутніх викладачів: 
В. В. Кокодія, М. К. Мельника, К. С. Федотова, нашу “маму” 
С. М. Козлову та інших. 
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Вдячна долі за те, що подарувала мені зустріч з моєю улюбленою 
вчителькою Марією Федорівною Бровченко – Заслуженою артисткою 
України. У класі Марії Федорівни завжди було людно, бо вона щедро 
ділилася з усіма бажаючими секретами своєї школи. А які звітні концерти 
в кінці навчального року влаштовували учні її класу, – це були справжні 
свята вокального мистецтва. Своїм учням Бровченко М.Ф. передала у 
спадок не тільки школу, а й показала приклад терпіння, любові й відда-
ності справі. Ефективність її педагогічного методу підтверджується 
артистичною та педагогічною діяльністю учнів, серед яких Людмила 
Циндрик – заслужена артистка Киргизької Республіки, нині професор 
консерваторії в Алма-Аті, Людмила Волох-Шляхова – заслужена артистка 
Росії, солістка хору імені П'ятницького, Галина Касьяненко - солістка 
Харківського театру опери та балету, народна артистка України Алла Куд-
лай, заслужені працівники культури України – О. Варьоха, Н. Даньшина, 
В. Ломако, В. Малиневська, численні лауреати та дипломанти мистецьких 
конкурсів та фестивалів, а також сотні вчителів музики. 

Якось духмяним 
весіннім вечором прово-
джаю Марію Федорівну, 
як завжди після занять, 
додому. “Ось і ти закін-
чиш інститут, поїдеш за 
призначенням і забудеш 
мене, як багато інших”, – 
з відтінком суму промо-
вила вона. Ці несподівані 
слова, наче вогнем, об-
палили моє серце. “Маріє 
Федорівно, я не знаю як 
інші, а я ніколи не забуду 
Вас”, – як клятву вимо-
вила я. І не забула. 
Пройшло більше 30 ро-
ків, і до нині вона є моїм 

вірним другом і порадником, мудрим наставником. У різних життєвих 
ситуаціях, у педагогічній діяльності, я часто згадую її, думаю: “А як би 
вчинила Марія Федорівна, що б порадила?” 

Я дякую Богові за те, що надав мені можливість навчатися в одному 
з найкращих вузів України – Ніжинському державному педагогічному 
інституті (нині університеті) імені Миколи Гоголя, який відкрив мені 
шлях у життя. Тож нехай і надалі виблискують в пам'яті і зігрівають наші 
серця незабутні студентські роки. 

 
Публікація спогадів Малиневської В. М. здійснюється за книгою: І дорогий, 

і незабутній / за заг. ред. Т. Д. Пінчук. – Ніжин : ТОВ “Видавництво 
“Аспект-поліграф”, 2005. – С. 185–186. 

 

Марія Федорівна Бровченко зі своїми студентами  
Аллою Кудлай, Валерієм Курсоном та іншими 
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ТИМОШЕНКО 
(МАСЛІЙ) 

Ніна Дмитрівна 
 

випускниця філологічного факультету 
Ніжинського педагогічного інституту 

 ім. М. В. Гоголя 1978 року, педагог 
 
 

 
Кумири нашого студентського життя 

 
У 1974 р. після закінчення середньої школи № 4 міста Бахмач 

вступила до Ніжинського державного педагогічного інституту 
ім. М. В. Гоголя на філологічний факультет за спеціальністю російська 
мова і література. 

У 1978 р. отримала диплом за даним профілем. Поїхала працювати 
за розподілом до села Плиски, Борзнянського району, Чернігівської 
області. Де працюю й сьогодні. 

Студентські роки – найщасливіша пора в моєму житті. І хоч минуло 
більше тридцяти років, перед очима ясно височіє велична будівля інсти-
туту з високими колонами, широкими парадними східцями. З першого 
погляду мене вразили просторі аудиторії, світлий 
читальний зал, коридори, в яких під ногами 
скрипить паркет. 

Нам, першокурсникам, для занять відвели 
аудиторію 310. Пам’ятаю першу лекцію. Це була 
антична література. Читав професор Васильків-
ський Г. П. Ми слухали, не відриваючи очей від 
викладача, нічого не записуючи. А коли лекція 
закінчилася, всі студенти встали і почали апло-
дувати. Пізніше курс античної літератури читала 
Плаушевська О. В., справжній знавець мистецтва. 
Олена Володимирівна завжди приносила з собою 
ілюстрації, фотографії, репродукції картин відо-
мих майстрів. 

Кумиром нашого курсу був викладач зару-
біжної літератури Михед П. В. Можливо, тому, що 
вражав нас своєю ерудицією, а можливо, тому, що 
був неодружений, і більшість дівчат “сохли” за 

Михед Павло 
Володимирович 
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ним. Він читав одразу на двох факультетах: української філології і 
російської. І коли на лекції просив перекласти якесь слово на російську 
мову, студенти хором йому підказували. 

 Пам’ятаю екзамен на третьому курсі. Я прочитала всі твори, крім 
“Морського орла” Дж. Олдріджа. Відповіла на всі запитання Ми-
хеда П. В., а коли черга дійшла до роману англійського письменника, 
замовкла. Хтось із студентів мені підказав. Павло Володимирович зробив 
вигляд, що не почув, і поставив мені “п’ятірку”. Ще запам’ятався “капус-
ник”, який щорічно проводився в інституті 1 квітня, коли студенти через 
весь зал несли в долонях зроблене з червоного паперу серце і подарували 
його Михеду. 

 У моїй пам’яті зринає також образ викладача російської літератури 
Євстаф'євої О. М. Це була жінка уже не молода, маленька, худенька. Та 
скільки в ній було енергії! Не ходила, а літала коридорами інституту. І 
скрізь устигала: читати лекції, проводити консультації. А ще вона 
організовувала самодіяльний театр. Ставили п’єсу за повістю Б. Васильєва 
“А зорі тут тихі”. На прем’єру приїхав сам письменник. Це було свято не 
лише для філологів, а й для студентів усього інституту. В актовому залі 
набилося стільки людей, що яблуку ніде було впасти. Кожен хотів 
побачити живого класика. 

 Євстаф'єва О. М. відрізнялася широкими демократичними погляда-
ми на життя, зокрема й студентське. З нею можна було спілкуватися на 
будь-яку тему. Іноді на лекціях вона висловлювалася досить різко щодо 
якогось факту біографії письменника чи інтерпретації його творчості 
радянською наукою. Могла запросто розповісти якусь пікантну подробицю 
із особистого життя великих людей. Тоді нас це вражало, і складалося 
враження, що ця людина нічого не боїться. Дійсно, чого їй боятися, коли 
вона пройшла Велику Вітчизняну війну? 

 Велику повагу викликали лекції Самойленко Г. В. Я згадую, з 
яким захопленням він їх читав, як намагався донести до нас красу поетич-

ного слова. До нас студентів, ставився поблажливо, 
не прискіпувався, тому чимало з нас хотіли писати 
курсові роботи саме у нього. 

Та найчастіше я згадую нашого куратора 
Л. Ф. Мірошниченко, тепер професор, автор ба-
гатьох наукових праць. А тоді до нас  вона прийшла, 
здається, прямо із школи. Викладала  методику ро-
сійської літератури. Леся Федорівна старанно вчила 
нас писати поурочні плани, аналізувати урок. Також 
запам’яталася своєю вимогливістю. Щоб здати у неї 
екзамен, треба було вивчити напам’ять всі програ-
мові твори. І вчили. Я їй дуже вдячна за це, бо коли 
прийшла працювати в школу, зрозуміла, що діти 
насамперед поважають педагога за інтелект і еру-
дицію.  

 
 

Мірошниченко  
Леся Федорівна 
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Викладачі Інституту П. М. Кобернюк, В. Д. Сутрін, Н. М. Арват, Г. В. Самойленко, 
Г. І. Штепура, А. С. Біла, В. І. Семеніхін на Першотравневій демонстрації 
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БОВСУНОВСЬКА 
(ІСАЄНКО) 

Алла Олексіївна 
 

випускниця філологічного факультету 
Ніжинського педагогічного інституту 

 ім. М. В. Гоголя 1978 року,  
член літературної студії інституту,  

педагог, поетеса, учитель вищої категорії 
 
 

 
Про Гоголівський вуз з любов’ю 

 
Уперше почула про цей славетний заклад від своїх батьків. 
У 1955 році закінчив у ньому навчання мій батько, а у 1959 році 

мати. Розповіді про архітектурну пам’ятку першої половини 19 століття - 
Ніжинську гімназію вищих наук, знаменитий Графський сад, екскурсія до 
цієї бази духовності – раз і назавжди зачарували мене і вирішили мою 
подальшу долю – навчатись у цьому вищому навчальному закладі. 

Все життя мої батьки-педагоги з великою пошаною, теплотою і вдяч-
ністю згадували своїх педагогів-наставників: Г. П. Васильківського, 
Ю. А. Савченка, О. Д. Королевича, Н. М. Дзюбанову, Є. Г. Кулинич, 
О. М. Євстаф`єву, Г. В. Самойленка, М. Г. Кишенько... 

Доземно вклоняюсь і я своїм педагогам-наставникам – найкращим 
вчителям: Г. П. Васильківському, Г. В. Самойленкe, П. В. Крутиусу, 
Т. Д. Пінчук. 

Найвища оцінка Ніжинського педінституту (нині університету) – 
подальшій долі його випускників. Серед них – вчителі, Заслужені вчителі, 
Заслужені артисти України, Заслужені діячі мистецтв, Заслужені пра-
цівники культури, Герої Радянського Союзу, учасники Великої Вітчиз-
няної війни і партизанського руху, вчені, артисти, поети, письменники... 

Зі своєї педагогічної практики згадую такий випадок. 
Після чотирьох років роботи у сільській школі на Житомирщині 

мене направили на курси директорів шкіл при Центральному інституті 
удосконалення вчителів. 

Обрали старостою групи. І ось якось заходить до нас на заняття 
директор інституту І. С. Жерносек. Називає моє прізвище і просить зайти 
до нього у кабінет. 
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– Зробіть, будь ласка, переклад з російської мови на українську ось 
цього тексту, - звернувся він до мене 

– Чому я? – подумки запитала себе. А директор, ніби прочитавши 
мою думку, сказав: 

–  Тому, що Ви закінчили Ніжинський педінститут імені Гоголя, 
ВУЗ, який готує висококваліфікованих спеціалістів і славиться своїми 
традиціями далеко за межами нашої країни. 

У мене на очах виступили сльози радості і гордості за наш рідний 
Гоголівський виш... 

Гоголівському вузу 
 
Тут зупинився час...  
У білизні колон  
У лініях класичного фасаду... 
Окрасою підноситься фронтон...  
Мов білий лебідь, виплива зі саду...  
... О мить щасливої, прекрасної пори,  
Де спогад – зачарована жар-птиця.  
Ми разом з Гоголем науки щем пили,  
Щоб мудрістю в дорозі причаститися.  
Куточок щастя рідного тепла...  
Немає меж в нім нашої любові... 
Надії світлої тут знов зоря зійшла  
У ріднім, щирім, українськім слові. 

А. Бовсуновська 
... Недавно я знову перечитувала біографію Гоголя, посібники, літе-

ратурно – критичні статті... І знову була приємно вражена тим, що ім`я 
великого письменника пов`язане і з моїм рідним селом Безуглівка, де я 
зараз мешкаю: 

“Врач М. Я. Трохимовский, которому Гоголь обязан своей жизнью, - 
родом из села Безугловки Нежинского уезда. Это он просто так, для 
успокоения молодой матери, сказал три слова, ставшие пророческими: 
“Славный будет сын”. 

І, звичайно ж, “велике значення у становленні майбутнього письмен-
ника відіграли роки навчання у Ніжинській гімназії (1821–1828), де 
працювали прогресивні викладачі і взагалі панував дух “вільнолюбства”. 
Тут же вперше Гоголь “пробує своє перо”, створивши баладу “Дві рибки”, 
трагедію “Розбійники”, повість “Брати Твердиславичі”, поему “Ганц 
Кюхельгартен”. Крім того, він захоплювався збиранням народних пісень. 
Неможливо переоцінити той благотворний вплив який мав Гоголь на 
розвиток української літератури. “Я не перестаю захоплюватись своїм 
іменитим земляком. Перед Гоголем, – писав Тарас Григорович Шев-
ченко, – треба благоговіти, як перед людиною, обдарованою найглибшим 
розумом і найніжнішою любов’ю до людей”. Я дуже рада, що навчалась, 
ходила коридорами, дихала тим самим повітрям, що і Микола Гоголь, 
Леонід Глібов, Євген Гребінка та багато інших відомих нам сьогодні 
людей!!!  
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Про вічне веде розмову 
 
Я знову сьогодні у Ніжині 
Іду над Остром засніженим… 
І знову у юність вертаю, 
Студентські роки виглядаю. 
… Ось стежка веде знайома 
До інституту… 
Я вдома, 
Я знову у рідній оселі, 
Де друзі щасливі й веселі… 
Тут наші найкращі надії, 
Роки тут пройшли молодії, 
Тут в ніжному вальсі кружляли, 
Навчались і вірно кохали… 
… Збентежено серце тріпоче, 
Сльозою у грудях лоскоче… 
По східцях на гору я йду, 
В неспокій тих днів попаду. 
Тут Гоголя слово і нині, 
Як клятва і гімн Україні, 
Нащадків величная слава 
На світ весь в віках засіяла… 
Тут думка пульсує висока, 
Знання в ній – криниця глибока… 
Тут мудрі наставники наші… 
Хай дні їхні будуть прекрасні… 
Збігали роки за роками 
Стелись дороги шляхами… 
У вирій злітали лелеки, 
Лишаючи спогад далекий… 
Той спогад в душі – вічна пісня, 
Щасливий, як ягода пізня, 
Як клени, дуби і тополі 
В студентській омріяній долі… 
В ній совістій й правди жадина; 
У муках і славі Вкраїна, 
І дум наших світоч щоденний, 
Бажань найсвітліших щоденник. 
… Я знову іду по Ніжину, 
Милуюсь Остром засніженим 
І вкотре сьогодні знову 
Про вічне веду розмову… 
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Герої Радянського Союзу та Герої Соціалістичної Праці – 
випускники Ніжинськогоо державного 

педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя 
 
 

Мороз І. М. Тканко О. В. 

Яловий Ф. Т.  

Коровай І. А.  Касьяненко Є. К.  
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ПЕТРУШЕНКО  
(ФІЛАНТРОПОВА) 
Віра Олександрівна 

 
випускниця факультету англійської мови 

Ніжинського педагогічного інституту  
ім. М. В. Гоголя 1980 року, педагог, громадський діяч 

 
 

 
Низький уклін Вам, викладачі 

 
Після закінчення вузу я викладала англійську мову в середній школі, 

потім працювала у виконкомі міськради, в редакції міськрайонної газети. За-
раз – працівник територіального комітету профспілки працівників вугільної 
промисловості. Все це – в м. Шахтарську Донецької області, де я живу і нині. 

Передусім хочу подякувати вузу, його викладачам за те, що нама-
галися не просто дати нам вищу освіту, але й формували наш світогляд, 
залучали до світової культури, формували в нас власну думку про 
соціальні та політичні явища. 

Наші викладачі… 
Куратор академічної групи Лукянюк Галина Павлівна (викладач 

практичної англійської), яка весь свій вільний час присвячувала нам, 
першокурсникам, а у єдиний вихідний (ми тоді навчались на шестиденці) 
возила нас у Київ на екскурсії та в музеї. 

Далі, до кінця навчання, куратор – Харитонов Іван Кирилович 
(викладач теоретичної граматики англійської мови), найкращий друг і 
порадник. Дохідливо міг пояснити свій предмет, а також урізноманітнював 
позакласну роботу: знімав відеокамерою наші суботники, першотравневі 
свята, навіть складання екзаменів. У нього я писала свою дипломну роботу. 

Жилко Нонна Миколаївна (країнознавство), Бартиш Олена Васи-
лівна (практична англійська), Сікорський В'ячеслав Бернартович (історія) 
та інші викладачі вносили в наше життя різнобарвність, небуденність і 
хороший настрій. 

А ще Михед Павло Володимирович (література Англії та США), 
якому ми зуміли довести, що і на нашому факультеті (а не тільки на філо-
логічному) є світлі голови, інтелект і громадянська позиція. 

Викладач латині Литвинов Володимир Дмитрович. Ерудит з акаде-
мічними знаннями. Знавець кількох іноземних мов. Прибічник націо-
нальної ідеї. 
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Під час навчання я захоплювалась філософією. Писала наукову 
роботу з англійського неопозитивізму (1 місце в області на конкурсі сту-
дентських наукових робіт, 3 місце – по Україні). Керівником був Сутрін 
Віктор Дмитрович – чудова людина, готова прийти на допомогу будь-коли, 
консультуючи та допомагаючи в написанні реферату або наукової доповіді. 

Але були у нас викладачі, про яких варто сказати окремо. Жомнір 
Олександр Васильович (порівняльна типологія, переклад та стилістика 
англійської мови). Всім відомі його слова: “Інститут – мій дім, я тут живу, 
працюю і сплю”. Насправді, Олександр Васильович з раннього ранку до 
пізнього вечора зі студентами в маленькому кабінеті на 2 поверсі, де 
дискутували про сенс життя, ділилися сумнівами, обговорювали вірші та 
переклади, чекали на критику власноручно написаних творів. Сюди наві-
дувались студенти й інших факультетів, хто так чи інакше прилучався до 
літератури, відвідував літературну студію філологічного факультету та 
студію київського Будинку культури ім. Я. Батюка, де керівником був 
відомий український поет В. Забаштанський. (Мені, до речі, пощастило по 
закінченні останнього курсу побувати в фольклорній експедиції в 
Новгороді-Сіверському.) 

Шахрай Леся Борисівна (лексикологія та практична англійська) 
виникала раптово за нашими спинами, коли читали та обговорювали 
розклад на наступний день, і проголошувала незмінне “Говоріть англій-
ською”. Ніколи не відповідала на звертання до неї рідною мовою, чекала, а 
потім терпляче виправляла відразу наші помилки, тим самим привчаючи 
нас до предмету. Особливо тішило її, коли ми для діалогів вибирали 
літературних героїв. 

 

 
 

Доценти факультету іноземних мов Р. Л. Гуревич, О. І. Близнюк, В. В. Фіщук 
 
 
І, нарешті, Гуревич Роман Львович (теоретична та практична фоне-

тика). Закоханий у свою професію. До того ж, завзятий театрал. Завжди на-
голошував, що виходити з вузу треба не тільки знавцем свого предмета, але 
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й освіченою людиною в найширшому розумінні цього слова. Попробували б 
ви не знати, хто така Марія Заньковецька, та не побувати у Заньках! Або не 
піти на виставку Ніжинського чи іншого гастролюючого театру! А ще не 
подати діалог за всіма правилами системи Станіславського та Немиро-
вича-Данченка, щоб і вимова була, і дикція чутна, і враження – як від 
акторської гри! 

А взагалі, навчання – це було свято. І тільки зараз, коли спливло 
стільки літ (у 2005 році буде 25), розумієш, що це означає. 

Поїздки в Київ на концерти класичної та сучасної музики, вистави, 
вернісажі художників! Коли поверталися електричкою пізно вночі, то 
залазили у вікно першого поверху гуртожитку, заздалегідь відчинене 
нашими однокурсниками.  

Відвідування Дніпропетровського історичного музею імені Д. Явор-
ницького, щоб подивитися на скіфських баб та човни-чайки запорізьких 
козаків, а тоді цілий день куняти на лекціях, бо дві ночі проведені в дорозі.  

А що – наша присутність на концертах артистів української естради, 
на поетичних вечорах, на вогниках-зустрічах з викладачами інших 
факультетів, що мали відрядження або експедиції до різних країн світу, а 
тоді розповідали про побачене студентам та демонстрували відеофільми 
про своє там перебування. 

Засідання нашого англійського клубу. Педагогічна практика: восени 
в школах області, влітку – в дитячих таборах на узбережжі моря або на 
березі річки, де є ліс та чудова природа. (Звичайно, жаль, що в ті часи ми 
не мали змоги їздити на практику за кордон, обмінюватися студентськими 
групами, як це можливо зараз.) 

Життя в гуртожитку, де маса друзів, вечори. Де на 3–4 поверхах 
мешкали студенти українського відділення філфаку та музично-педаго-
гічного факультету. Після занять – музика, пісні і навіть танці, що 
характеризувало незламний оптимізм та радість життя, незважаючи іноді 
на велику складність завдань, що треба було вирішити в житті і навчанні. 
Медична практика в лікарнях Ніжина, де бачили людський розпач і біль, 
силу волі та надію, і де здобули навички першої медичної допомоги. 

І найголовніше в круговерті студентського життя – це ми самі, які не 
тільки хотіли знати всій предмет досконало, а прагнули більшого – для 
душі, для розуму, для світогляду, для майбутнього життя. Це наша 
молодість, яка до ранку не давала спати, залучаючи до суперечок та 
дебатів, відновлювала сили після копіткої праці над курсовими, 
дипломними та науковими роботами. 

Пролетіли літа… Не всі, звичайно, досягли (з різних причин) того, 
чого хотіли, про що мріялось. Але ми зберігаємо пам'ять про наш тодішній 
чудовий другий рідний дім. 

Низький уклін тобі, Alma mater! 
 
Публікація спогадів Петрушенко В. О. здійснюється за книгою: І дорогий, і 

незабутній / за заг. ред. Т. Д. Пінчук. – Ніжин : ТОВ “Видавництво 
“Аспект-поліграф”, 2005. – С. 199–200. 
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ВАСИЛИШИН 
Олег Васильович 

 
випускник філологічного факультету  

1981 року, кандидат філологічних наук, 
завідувач кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін Кременецького гуманітарного 
педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка,  

автор прозових книжок “Голки в серці”,  
“Незаарештована діжа”,  

численних досліджень з літературознавства 
 

 
 

Я люблю тебе, Ніжине 
 
Свої спогади про Гоголівський вуз хочу розпочати із слів вдячності 

своєму давньому приятелеві Тарасові Колісникові, який в одному з листів 
кликав мене до старовинного міста Ніжина, де він уже тоді навчався на 
другому курсі філологічного факультету інституту; навіть цілий місяць 
пожертвував на те, щоб підготувати мене до вступу у вуз. 

Найперші мої враження – це опустілий третій гуртожиток по вулиці 
Щорса, де проходили мої підготовчі університети. Дякувати Богові, успіх 
не забарився: “єфрейтор запасу” зняв із себе солдатську форму і сів на 
студентську лаву. 

149-а кімната була моєю затишною домівкою 
на всі чотири роки навчання. Поселились у ній в 
перший рік Михайло Адаменко, Анатолій Кашпур, 
Микола Панченко, Владислав Квятківський. Мико-
ла Сіталенко та Володимир Кононенко проживали на 
квартирах. Це лише невеличка “чоловіча половина” 
курсу. Життя моє ускладнювалось тим, що за роз-
порядженням деканату мене призначили старостою 
групи, а куратором до нас було послано Віру 
Митрофанівну Олійник – славну жінку-філологиню. 

Атмосфера творчих стосунків, передана віка-
ми, опанувала й нас. Справді, навчатись у Гоголів-
ському ліцеї, з якого вийшла ціла плеяда визначних 
діячів науки і літератури, було не тільки престижно, 
але й надзвичайно почесно. А коли ще взяти до 

Олійник 
Віра Митрофанівна 
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уваги, що й серед викладачів було чимало непересічних особистостей, то, 
мимоволі, складається думка про ніжинський заклад як про елітарний вуз 
України. Інститут завжди радо приймав гостей: письменників, артистів, 
співаків і, звичайно, науковців. Духовний заряд на все життя ми отримали 
від зустрічей з Д. Павличком, В. Яворівським, Д. Івановим, В. Коро-
тичем, Р. Недашківською, П. Охріменком, В. Микитасем, Н. Тоцькою та 
іншими. 

Бо й справді, в Україні знали Степана Петровича Пінчука як невтом-
ного дослідника давньої літератури, блискучого теоретика, великого 
поборника національного відродження. В умовах тоталітарної системи 
протистояв будь-яким спробам знівелювання рідної літератури. Навіть, 
коли це стосувалось давньоруської перлини “Слово о полку Ігоревім”, то 
однозначно доводив її появу як пам'ятку української літератури. У що це 
вилилось потім – навіть моторошно подумати. Докторську дисертацію 
було “зарізано” кон’юнктурними науковцями з Одеси, а про наукову 
роботу в Житомирському педінституті годі було вже й надіятись. Навіть 
перехід до Ніжина не поставив крапки у працевлаштуванні доцента 
Степана Пінчука. Така імпозантна особа як Степан Пінчук не могла сиді-
ти, склавши руки. Його численні розвідки, статті, монографії, зрештою, 
книги засвідчили справжній професіоналізм, ерудицію, глибину розуму. 
А таких людей, як відомо, не сприймали в будь-які часи. Наша дружба зі 
С. П. Пінчуком не припиняється і сьогодні. Жоден ювілей “українського 
Гомера ХХ століття” (цей вислів належить Степану Петровичу) Уласа Сам-
чука не відбувається без участі літературознавця, доктора філологічних 
наук С. Пінчука. А оскільки Тилявка знаходиться неподалік Кременця, то 
й зрозуміло, що він відвідує своїх колишніх учнів. 

А хіба мислиться історія Гоголівського вузу без Павла Олександро-
вича Сердюка – людини дивовижного серця, унікальної за своїм покли-
канням: вченого, літературного критика, письменника, публіциста. 
Літературна студія, якою він опікувався два десятки літ, відома своїми 

титулами. Це засвідчує поетична антологія 
“Заспів” літературної студії НДПУ імені Миколи 
Гоголя, яку з великою радістю і захопленням ми 
отримали нещодавно від побратимів по перу 
Олександра Гадзінського та Олександра Забарного. 
Як жаль, що не побачив цього пристойного збір-
ника незабутній Павло Олександрович… 

А хіба можна забути його блискучі лекції, за 
якими стояли недоспані ночі…, бо кожне слово, 
сказане з його уст, було якимось лагідним і 
надивовиж м'яким. Ми не пам’ятаємо випадку, 
щоб студійців він називав без зменшувальних 
суфіксів: Людочко, Ганнусенько, Михайлику, 
Любочко, Олежку і т. д. 

Внутрішнє світло Павла Олександровича, 
здається, зігріватиме нас завжди. Нам до сьогодні 
дивно, як в одній людині може бути стільки 

Сердюк 
Павло Олександрович 
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щирості, доброти, любові, лагідності, терпеливості, добродушності… 
Листи… Листи… Скільки їх написав наш духовний наставник до 

Люди Примостко, Таїсії Шаповаленко, Ганни Шинкаренко, Ольги 
Хоменко… Хіба всіх перелічиш?! 

Оскільки Павло Олександрович ще в 70-ті роки “постраждав” за 
крамольний на той час трактат І. Дзюби “Інтернаціоналізм чи русифіка-
ція?”, той відповідно увага до нього з боку КДБ була посиленою. Можна 
було писати про що завгодно, а про Україну… не дозволялось. Можливо, 
саме з цієї причини йому довший час не вдавалося надрукувати цілий ряд 
книг. Скажемо більше, навіть робота над докторською дисертацією 
“Поетика Миколи Бажана” всіляко гальмувалась чиновниками від науки. 
Такий тиск не міг не позначитись на здоров’ї Павла Олександровича, яке й 
так було підкошене лиховісною волюнтаристською системою. Шкода, що 
після закінчення інституту ми не зустрілись з Павлом Олександровичем… 
Єдине, що нині тішить серце і душу, так це листи, які ми зберігаємо як 
найдорожчу реліквію. Ось уривок з листівки: “Дорогі мої вихованці, 
Олежко і Ірина і Ваш юний Романко з пісні! Сердечно вдячний Вам за 
новорічне привітання та добрі побажання і від душі також Вам бажаю 
щастя, здоров'я, життєвих і творчих радощів! Хай щастить у всьому доб-
рому! Хай пишеться і керується “Вересневими дзвонами”! Радий був 
пересвідчитись, що досвід “гоголяти” – організаторський і творчий – Ви 
успішно продовжуєте… Ваш П. Сердюк” (дати не вказано). 

А це останній лист від дорогого учителя Павла Сердюка: “Добрий 
день, дорогі мої колеги і вихованці – Олежка й Іринка і Ваші дітки! 
Найперше  прошу вибачення за довгу мовчанку, так склалося. Авторефе-
рат я одержав і був щиро радий, що Ви, Олежко Васильовичу успішно 
підготував цю добру роботу про Бориса Харчука і успішно захистився! 
Обнімаю і цілую обох і бажаю родинного і трудового щастя! На захист я, на 
жаль, приїхати не міг, взагалі тепер нікуди не їжджу, погано ходжу 
і т. п…. Ваш П. Сердюк 18/VI – 97 м. Ніжин”. 

Не можна не згадати і подружжя Майбород. Всім було непереливки у 
вивченні старослов’янської мови. Але строга дисципліна, пунктуальність, 
діловитість, глибока ерудиція були для Анатолія Васильовича особливо 
характерні. Дуже багато він давав порад молодим науковцям. (Завдяки 
йому я на “п’ятірку” захистив дипломну роботу з сучасної української 
мови.) Лідія Іванівна Коломієць (Майборода), окрім блискучих лекцій з 
давньоруської мови, на перервах завжди давала поради першокурсникам 
як варити суп чи борщ, тим самим наближаючи їх до себе. Це підкупляло. 

Подружжя Недільків – Оксана Данилівна і Георгій Якович – не 
тільки не забудуться, але завжди будуть прикладом інтелігентності й 
шляхетності. Перші заняття в архівах Ніжина спонукали нас до пошуків, 
і хто виніс цю школу, той завжди має особливу радість від незвіданого, 
недослідженого, непізнаного. 

Справжнього артистизму й акторської майстерності можна було й 
навчитися у колишнього диктора Донецького ТБ доцента Петра Матвійо-
вича Дробота, який годинами міг цитувати уривки з творів Франка, Лесі 



НІЖИНСЬКА ВИЩА ШКОЛА У СПОГАДАХ СТУДЕНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ 

 
406 

Українки, Куліша, Кочерги… Його міміку і жести не можна було сплутати 
з чиїмись. Це виділяло його серед викладачів якось по-особливому. 

 

 
 

Члени кафедри російської та зарубіжної літератури 
 

 
Кафедра російської та зарубіжної словесності була у нас в особливій 

пошані. Олена Плаушевська, Тетяна Січковська-Михед, Павло Михед, 
Григорій Самойленко, Олена Євстаф’єва… Серед згаданих прізвищ першим 
стоїть ім'я Олени Володимирівни Плаушевської. Це не випадково. Бо ж 
так перейматися студентськими проблемами, так розуміти і відкривати 
навколишній світ засобами мистецтва у повному розумінні цього слова 
могла ця унікальна і дивовижна Жінка. Випадок, який трапився з нею 
десь 1978 році, засвідчив ще одну рису її характеру – особливу відданість 
освітянській праці. А трапилось ось що: на ковзкій дорозі Олена Плаушев-
ська не витримала рівновагу і травмувала ногу. Аби не переривати на-
вчальний процес, начитувала лекції на диктофон, який згодом в аудиторії 
поставав “живою істотою”, наповнюючи лекційний зал високим мистец-
твом Слова. А хіба можна забути її висококваліфіковані екскурсії у Київ-
ському музеї західного і східного мистецтва, під час яких екскурсоводи 
музею забували про свої групи і намагались прислухатись до того, що 
мовила ця справжня фея від світу науки і мистецтва. Ніколи не забудеться 
фраза, яку ми не раз чули з її уст: “Якби я могла народжувати книги, то я 
займалась би цим усе своє життя…” Цими словами, мабуть, усе й сказано. 

Згадуючи цю кафедру, не можу не сказати добрих слів і про Тетяну 
Василівну Січковську-Михед, яка прибула до Ніжина з Чернівецького уні-
верситету. Її старанність і відкритість душі усіх здивувала. Глибока еруди-
ція, міцні знання, вміння тримати аудиторію – ось характерні штрихи її 
педагогічної майстерності. 
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Ми знали про її давню дружбу з Павлом Володимировичем Михедом 
(згодом вона таки стала його дружиною). А не закохуватись у цього доволі 
показного чоловіка, але настільки глибокого і непересічного у думках нау-
ковця, було б великим гріхом. А ще коли згадати його вперше студіювання 
філософії, то із вченого ступеня “кандидат наук” щось неодмінно випор-
скуватиме… Його особлива жестикуляція (“то йдіть читайте…”) нікого не 
залишала “байдужим”, бо ж доводилось по три-чотири рази читати 
Уайльда чи Метерлінка… 

Провідний науковець кафедри української літератури, доктор 
філологічних наук О. Г. Ковальчук залишається для нас прикладом осо-
бливої заглибленості в таїну художнього слова, зразком академічної толер-
антності і пунктуальності. Його лекції про М. Коцюбинського, Лесю Укра-
їнку, В. Стефаника були неперевершеним літературознавчим вишколом 
для кожного із нас. 

Тоді доцент Григорій Васильович Самойленко нагадував при зустрічі 
якогось гоголівського героя. Бо вже саме мовлення завідувача кафедри 
російської та зарубіжної літератури було вельми не ординарним. Ми знали 
про його особливу закоханість у російську літературу, зокрема, в творчість 
Твардовського. 

Особливе ставлення у нас 
було до ректора педінституту Фе-
дора Степановича Арвата, який 
читав на нашому курсі історію 
української мови. Перед початком 
навчання в інституті нас, старост, 
було запрошено на співбесіду до 
ректора. Як виявилось згодом, 
Федір Степанович добре запа-
м’ятав моє прізвище по оцінці з 
письмового вступного твору. П’я-
тірку не завжди ставлять, тим 
більше “стажникам”. Напевно 
такої посмішки, яку Бог дарував 
цій людині, не було ні в кого. 
Якась внутрішня доброта і осо-
блива аура душі була в нього. Не 
пам’ятаємо, щоб він на когось 
підвищив голос. Перебуваючи в 
постійних клопотах, ніколи не 
забував про лекції. Майже кож-
ного нового року ми вітали свого 
ректора зі святами. Це треба було 
бачити, як завжди щиро родина 
Арватів зустрічала посівальників. 

Творчий портрет про викла-
дачів був би неповний без доцента 
Івана Якимовича Зайця, великого 

 

Анатолій Мойсеєнко читає свої вірші  
в день святкування ювілею Гоголя.  

Поруч поет Станіслав Реп’ях 
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прихильника гумору. Так оповідати про зустрічі з Остапом Вишнею, 
Степаном Олійником, Федором Маківчуком, міг тільки цей невгамовний 
чоловік. Він завжди був у пошані серед студентства. Його дуже м'яка 
посмішка нам запам’яталася навічно.   

Окреме слово про доцента Т. Д. Пінчук, яка віддала рідному вузу 
п’ятдесят літ. Здавалося б, уже й час заспокоїтись, але тільки не їй. Тому 
знову бере в руки фотоапарат, а з серця і душі випромінює особливу любов 
до силуетів рідного вузу і в тісних рамках фотокадру намагається увічнити 
мить: книгу “Про Ніжинський педагогічний – з любов'ю” можна назвати 
візитною карткою вузу. Тож здивуйте нас, Тамаро Дмитрівно, ще не одною 
книжкою! 

Серед молодих тоді новоспечених викладачів не можна не згадати і 
Анатолія Кириловича Мойсеєнка – нині доктора філологічних наук, заві-
дувача кафедри сучасної української мови Київського національного 
університету ім. Т. Г. Шевченка, який читав у нас “Практикум з україн-
ської мови”. Свого часу його поезія викликала великий інтерес у поета 
Павла Мовчана. Ми настільки здружились з Анатолієм Кириловичем, що 
новий 1978 рік зустрічали всією групою на його квартирі. А бібліотека 
молодого вченого вже на той час була досить вражаючою. Згодом до 
Кременця він надіслав нам свою першу книгу із інтригуючим заголовком 
“Приємлю”, де на титульній сторінці є такі щирі і теплі слова: “Олегові і 
його любій дружині Ірині – на добрі, світлі почування автор”. Коли я 
буваю у Києві, то неодмінно заходжу на кафедру у жовтий корпус уні-
верситету до свого вчителя, з яким у нас склались приязні стосунки; 
радіємо його новим поетичним книжкам, монографіям… 

З перших днів навчання до нас, “західників”, було особливе 
ставлення з боку так званих “особістів”, тобто працівників служби 
держбезпеки. А коли взяти до уваги, що один із “західняків” (автор цих 
рядків) був старостою літературної студії, то само собою стає зрозумілим, 
чому нагляд за нами був подвійний. Ми навіть і гадки не мали, що й у 
студентському колі були свої “доносюки” (вислів належить поету Я. Чор-
ногузу). Їхня каїнова праця була досить оперативною: не встиг хтось із 
хлопців поїхати на могилу Ганни Барвінок у Мотронівку, як наступного 
дня уже на філологічному факультеті справжній переполох. Шукали 
винних… Чи знаходили – важко сказати, але це нас усіх насторожувало. 

Нейтралізувати найбільш національно свідомих студентів – таке 
завдання було у працівників уже згаданої служби. Яких тільки інсинуацій 
вони не придумували… То шукали організаторів “гуртожитських боїв” за 
гетьманську булаву (саме такою грою захоплювались студенти англій-
ського факультету), то цікавились почерками усіх студійців (хтось в 
історичних книгах написав чимало крамольних висловів), то намагались 
завербувати деяких студентів для сексотської роботи… 

Від старшокурсників ми добре знали про “неславу” деяких викла-
дачів: Г. Аврахова, Д. Наливайка, Л. Коцюби, О. Жомніра. 

Десь на другому курсі до мене надійшов лист із Північного Кавказу 
від дивовижної людини, журналіста, письменника, критика М. Тополь-
ницького. Впродовж чотирьох років він надсилав до мене довжелезні 
листи-сповіді (деякі із них у мене збереглись, а інші хтось із “друзів”, 
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очевидно, передав органам) і наполегливі прохання – залишити студент-
ську науку і приїхати до нього на Кавказ в ролі літературного секретаря. 
Не так просто було зважитись на цей крок. 

Серед студійців мою увагу привернув уже доволі немолодий студент 
Олександр Гадзінський, як потім виявилося, земляк із Держані на 
Хмельниччині. Впевненість у собі, вміння орієнтуватись у життєвих 
ситуаціях, неабияка ерудиція – ось риси, що були характерні для нього. 
Богом було, напевно дано, аби саме Олександр познайомив мене із зем-
лячкою – Іриною Лілякевич, яка згодом стала моєю вірною супутницею. 

1981 рік. Альма-матер закінчено. В голубій залі старого корпусу 
доцент Алла Степанівна Біла вручила нам дипломи. За розпорядженням 
Міністра освіти України мене було направлено за попередньою 
домовленістю до Слов'янського педінституту. Так, завдячуючи викладачу, 
доценту В. П. Крутиусу я опинився в Донбасі, який згадую завжди з 
приємністю та трепетом. 

Травень – пора кохання і весіль. Отож 19 травня в студентському 
кафе відбулось поєднання двох доль. Ми тоді були безмежно щасливі і 
ніколи не думали, що так швидко пролетить час… і лише перші наші 
срібні волосини зафіксують його плинність. 

 
Публікація спогадів Василишина О. В. здійснюється за книгою: І дорогий, і 

незабутній / за заг. ред. Т. Д. Пінчук. – Ніжин : ТОВ “Видавництво 
“Аспект-поліграф”, 2005. – С. 201–204. 

 

 
П. О. Сердюк серед літстудійців: стоять – О. Гадзинський, О. Василишин,  

Л. Примостко, О. Шульжинський, сидять – Г. Товста, П. Пилипей.  
1979 р.
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СЕРИКБАЕВА 
Деляфлер Османовна 

 
выпускница филологического факультета 

(русское отделение, казахская группа) 
Нежинского педагогического института 

им. Н. В. Гоголя 1983 года, работает в 
Казахстане, преподает русский язык,  

заместитель директора по воспитательной работе  
 
 

 
С любовью к alma mater 

 
Здравствуйте, глубокоуважаемая Тамара Дмитриевна! Если честно  

признаться – не могу найти себе место с той минуты, как почтальон вручил 
мне в руку письмо. Глядя на конверт, я не могла поверить, что это весточка 
с Украины, а точнее, с родного (да! – да!), с любимого мною городка 
Нежина. Я не могу понять: что это? Откуда это?! Ведь прошел с тех добрых 
времен 21 год. 

Ведь это целая жизнь, это такой период жизни! Это молодость, это 
поиски, это становление, это, наконец, любимая работа, семья, дети и т.д. 
и т.п. Но вместе со всем этим – это прекрасные, самые светлые, добрые 
воспоминания о студенческих годах. 

Тамара Дмитриевна, все мои знакомые, друзья говорят, что я очень 
сентиментальная. Я согласна. Я живу настоящим и прошедшим. Живу 
воспоминаниями о тех годах, когда мы учились в Украине. 

Часто открываю альбом, листаю письма от Аллы Степановны. Хочу 
передать огромный привет от студентов из Казахстана всему профессор-
ско-педагогическому составу института (теперь уже университета) и осо-
бенно нашему бессмертному куратору, декану нашего факультета и просто 
Человеку с большой буквы и милому для меня лично человеку Белой Алле 
Степановне. 

Алла Степановна, милая и добрая, грамотная и эрудированная, 
отзывчивая и очень гуманная женщина, в то время была для нас всех 
нашей мамой. Передайте, пожалуйста, огромнейший привет и мои самые 
наилучшие пожелания в новом году Алле Степановне, ее сыну Эрику 
(помню и его) и всем, кто нас помнит.  
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Члены кафедры русского языка: В. А. Сидоренко, Л. И. Гетман,  

Н. Н. Арват, А. С. Белая, Н. А. Бондарь 
 

 
Тамара Дмитриевна, может, у меня феноменальная память, но я 

помню Вас, помню всех преподавателей поименно: это Бобырь Александр 
Васильевыч, Ивасенко Любовь Антоновна, Арват Нинель Николаевна, 
Арват Фёдор Степанович (наш ректор), Кобернюк Пётр Максимович 
(бессменный зам. декана), Христенко Маргарита Александровна, Плау-
шевская Елена Владимировна, Томек Вячеслав Иосифович, Михальский 
Евгений Николаевич, Солтан Станислав Геннадиевич, Сичковская Татьяна 
Васильевна, Жаркевич Наталия Михайловна, Самойленко Григорий 
Васильевич. 

Многоуважаемая Тамара Дмитриевна, говорит ли это все о чем-ни-
будь? По-моему, да! Ведь если бы не был так силен Неженский государ-
ственный педагогический институт профессорско-преподавательским 
составом, если бы не научили они нас всех тому, что является сейчас для 
меня лично моим “хлебом” – разве я бы помнила обо всех вас? Я думаю, 
если бы не эти люди, – не было бы сегодня такой меня. Благодаря вам 
всем, благодаря вашему труду и умению, а нашему терпению (вдали от 
дома) и усердию мы ЕСТЬ сегодня! 
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        Л. А. Ивасенко                 В. И. Томек             Т. В. Сичковская (Михед) 

 
 
Здесь, в солнечном Казахстане, мы называем себя “нежинцами”. Не 

кривлю душой, но оно действительно так. В коллективе, где я работаю, все 
знают, что я из Нежина. У нас даже есть свой тост: “За, нас, за нежинцев”. 
Мы часто собираемся вместе. В моем райцентре нас, нежинских, пять 
человек. Все мы работаем в разных школах и учились в разных группах. 

 
 

 
 
 

Группа студентов-казахов с преподавателями факультета 
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Я поступила учиться в НГПИ в 1978 году. Поступило нас 25 человек, 
а окончило 18 девушек. Все пять лет учебы в вузе жили мы в общежитии 
по улице Богуна. Куратором все пять лет была наша Алла Степановна. Я, 
Серикбаева Дэля, была бессменным культоргом все пять лет. Возможно, 
что именно это повлияло на то, что из 21 года моего педагогического стажа 
18 лет я работаю заместителем директора. Это те же КВН, “капустники”, 
вечера, классные часы, турпоходы, соревнования и т. д. и т. п. 

Вы представляете, по сей день мой сокурсники ждут моего звонка о 
встрече. Этим летом исполнилось 20 лет, как мы окончили НГПИ. Я с 
моим старшим сыном (его зовут Ермек) поехала в г. Семипалатинск в 
надежде на то, что все-таки многие наши в городе может организуют 
встречу. И что Вы думаете: все обрадовались, что приехала Дэля-культорг, 
ждали моего звонка и начали собираться. Алла Степановна, милая Вы 
наша, не хватало Вас. Очень много было сказано, спето. Мы, девчата, 
плакали и смеялись – это надо было только увидеть. Встретились мы у 
Ракишевых Марины и Сатпека. Поехали к Бектемирову Рафаэлю (У него 
ведь жена из Черниговской области, он увез ее оттуда). Были ребята 
курсом ниже. Пели песни “Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю 
човен пливе…”, “Ой, у гаю при Дунаю соловей щебече…” 

Много впереди хороших встреч,    
Но мы будем в памяти беречь 
Грустные глаза, старый Графский парк  
И тебе, любимый наш филфак. 

Короче, это было вечер воспоминаний. Мы живем этим, живем 
воспоминаниями о вас всех, о нашем любимом городе, и несмотря на то, 
что все изменилось, пошатнулось (я имею ввиду политику), в нашей 
памяти все по-прежнему доброе, светлое и, наконец, советское. 

Не забуду никогда наше здание института, его лестницы, по которым 
когда-то ходил Микола Гоголь. Не забуду Графский парк, библиотеку 
Гоголя, улицу Гоголя (где находилась наша столовая), вокзал, куда мы 
приезжали после каникул и счастливые уезжали домой, новый корпус 
НГПИ и особенно актовый зал и ту сцену, где мы выступали. Мы – это и 
группа моя, и вокальный ансамбль “АРМАН”, участницей которого все 
пять лет была и я. 

Руководитель ансамбля Татьяна Качалова, аккомпаниатор Ирина с 
музпеда. Ну как забыть наши поездки – гастроли в Белоруссию, Молда-
вию, в город Тирасполь, откуда мы вернулись лауреатами Международ-
ного фестиваля “Красная гвоздика”. Особое впечатление вызывают вспо-
минание о наших поездках в столицу г. Киев, в Минск, на Курган Славы, 
Хатынь, в Прибалтику, в Краснодон, в Днепропетровск и многие другие 
места. 

Алла Степановна, помните?! Ведь за это можно все отдать!!! А заслуга 
Ваша. Вы могли все это организовать, устроить. Спрашивается: зачем? 
Ради чего, чтобы мы это все увидели, запомнили, рассказывали в будущем 
нашим детям. Ведь это все богатейший материал и в нашей работе. Когда 
мы изучаем творчество Н. В. Гоголя, в школу я иду с альбомом, моими 
книгами и фотографиями, и мои ученики слушают меня с большим 
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интересом: им не верится, что действительно я училась в тех краях, была 
в Великих Сорочинцах, там, где Гоголь родился.  

Как можно забыть эти плакучие ивы по дороге в институт и каштаны 
по улице Гоголя! Ведь это неописуемая красота.  

 

 
 
 
 

Группа ансамбля “Арман” 
 
 
Везде природа красива по-своему. Край, где я живу, – Восточный 

Казахстан. Это очень красивые и богатые места. Природа здесь удивитель-
ная, и люди здесь живут очень дружно. Может, оно так и устроено для 
меня лично: друзья мои и казахи, и русские, и украинцы, и немцы. Район 
у нас многонациональный. В нашем районе пять типовых 
общеобразовательных школ. Все школы на современный лад оснащены 
компьютерами и всевозможными учебниками и дидактическими 
материалами. Руководят нами грамотные, знающие свое дело 
специалисты.  

У меня хороший муж и двое славных детишек. Мужа зовут Нурлан, 
имеет высшее энергетическое образование. Дети – сыновья: Ермек 11 лет, 
в школу пошел с пяти лет, учится в шестом классе, отличник учебы. 
Данияр – учится в первом классе. Работаю я в СШ им. Б. Турлыханова со 
дня основания. Стаж работы – 21 год, это любовь и уважение всех моих 
учеников и выпускников, родителей и коллег. Веду 9 часов русского языка 
в старших классах. 

Думаю, что письмо получилось сумбурное, нескладное. Но это 
письмо души и сердца. Несмотря на то, как изменилось время, изменилась 
политика, ничто не сможет разъединить связи и дружбу между нами. Для 
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нас вы всегда останетесь именно в тех местах, где учился Гоголь, где 
встретила всех вас. Хочется пожелать вам всем: преподавателям, жителям 
города и в общем украинским людям доброго здоровья, мирного неба, 
творческих успехов, семейного благополучия. Пусть будет дружба между 
нашими государствами и людьми. 

Целую вас всех крепко, благодарю за письмо.  
 
Текст воспоминаний Серыкбаевой Д. О. печатается по книге: І дорогий, і 

незабутній / за заг. ред. Т. Д. Пінчук. – Ніжин : ТОВ “Видавництво 
“Аспект-поліграф”, 2005. – С. 206–208. 

 

 

 
Студенти казахської групи біля Гоголівського корпусу 
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МИРГОРОДСКАЯ 
Татьяна Алишевна 

 
выпускница русского отделения 

филологического факультета Нежинского 
педагогического института им. Н .В. Гоголя 

1984 года, педагог, журналист. Ныне 
старший редактор Черниговской областной 

 телерадиокомпании “Север-центр”,  
лауреат і дипломант многих фестивалей,  

телепрограмм, в том числе международных 
 

 
 
 

Помню и живу вместе с Вами 
 

О Нежинском педагогическом не вспоминаю – я им по-прежнему 
живу. А посему – пишу по-русски. Ведь я же выпускница русского отде-
ления Нежинского филфака. Это не образование, а звание! 

Мы познавали глубины старославянского со Станиславом Геннади-
евичем Солтаном, погружапись в безбрежье языка вместе с Иваном 
Михайловичем Гетманом. Артистичная Елена Владимирова Плаушевская 
открывала Древний Рим и Грецию. Мы чувствовали себя барышня-
ми-крестьянками с Натальей Михайловной Жаркевич. Даже история 
Советского Союза не удручала тем, что позже назовут застоем: для нас это 
была литература с Г. В. Самойленко и Е. Н. Евстафьевой... Был сложный 
противоречивый мир, который мы, не выезжая за границу, не имея 
жизненного опыта, постигали с Павлом Владимировичем Михедом. 

Я очень боялась, что после Ленинграда учиться в Нежине будет 
скучно. Я очень счастлива, что училась именно тут. Институт – как 
государство в государстве – жил своей, яркой, насыщенной, отнюдь не 
провинциальной жизнью. Театр Евстафьевой, волейбольные соревнова-
ния, КВНы... Даже если бы среди бесконечных лекций, семинаров, 
зачетов и экзаменов был бы один первоапрельский капустник, уже тогда 
можно было бы говорить о веселье и беззаботной студенческой жизни. 

И все это на фоне белоколонного красавца – старого корпуса. И все 
это – под шелест деревьев Графского парка и аккомпанемент соловья. 

Сколько всего незабываемого произошло за зти 5 студенческих лет! 
Мне очень жаль, что я не припоминаю какое-то отдельное яркое событие – 
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ярким был каждый день. Увы, я не была образцово-показательной сту-
денткой. Но дважды, в Таллинне и Нежине, на Всесоюзних научных сту-
денческих конференциях представляла свой институт. И дело не в 
представительстве, хотя это тоже очень важно, а в той захватывающей 
подготовительной работе с моими научными руководителями – Еленой 
Николаевной Евстафьевой и Евсеевым Федором Трофимовичем. Люди 
абсолютно разные. По возрасту, вкусам, взглядам. Но безоговорочно влюб-
ленные в русскую литературу. Они-то и научили меня работать. Точнее, 
думать, анапизировать и писать. Я очень гордилась, что не подвела их 
тогда. Я очень надеюсь, что и теперь не подвожу своих Учителей. Когда 
работала в школе. Когда работаю на телевидении. 

Я счастлива, что осуществила свою мечту – сделала фильм о моем 
институте “Храм науки, краси і духовної величі”, передачу о студенческих 
годах жизни Гоголя в Нежине. Нынче институт по праву стал 
университетом. Я часто бываю в Нежине и каждый раз спешу к старому 
корпусу, вспоминая строки из песни капустника “Где мои семнадцать лет? 
В нежинском лицее”. Здесь нам, выпускникам, всегда 17. 

... Моя дочь учится в Нежинском университете. Наверное, любовь к 
нему я передала ей по наследству. 

 
Текст воспоминаний Миргородской Т. А. печатается по книге: І дорогий, і 

незабутній / за заг. ред. Т. Д. Пінчук. –  Ніжин : ТОВ “Видавництво 
“Аспект-поліграф”, 2005. –  С. 213. 

 
 

 
Студенти і викладачі після зустрічі  

з академіком О. Р. Мазуркевичем. 1978 р. 
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ПЕРЕДРІЙ 
Тетяна Григорівна 

 
випускниця філологічного факультету 

українського відділення 1986 року  
НДПІ ім. М. Гоголя. Нині вчитель вищої 

категорії української мови та літератури 
спеціалізованої школи№ 3  

Конотопської міської ради Сумської області,  
керівник Музею народного побуту  

 
 

 
Спогади із далекого минулого…  

(1981–1986 рр.) 
                               

Інститутський поріг –  
початок доріг. 

В житті ти для нас 
найкращий з усіх. 

Нехай мине час, 
Нехай минуть дні, 

В житті не забудемо 
його ми повік! 

 
Ніщо так не бентежить душу, як спомин. Кожен із нас пам’ятає 

дитинство, шкільні роки, однокласників, учителів, студентські роки… 
Перетнувши певний рубіж у своєму житті, починаєш оглядатися 

назад, згадувати минуле. На відміну від молодих людей, у яких погляди 
спрямовані в майбутнє, нас, людей солідного віку, подумки тягне в ті 
далекі часи, які, на жаль, уже не повернуться. 

Найзолотіша пора – студентські літа. Коли ще вчишся, але такий 
“самостійний”, без батьків, у гуртожитку, нові друзі, інше оточення. 
Словом, воля. А додому – то вже в гості… Цікаво. Маєш новий статус – 
студент Ніжинського ордена Трудового Червоного Прапора державного 
педагогічного інституту імені М. В. Гоголя. 

Перші враження від міста: тихе, спокійне містечко, майже пішо-
хідне, з автобусним сполученням. Молодіжне, бо студентів тут не злічити. 
Спочатку все нове, незвичне, а пізніше стане традиційним, буденним, 
рідним, без якого і не уявлятимеш іншого життя. 
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Вулиця Щорса… Гуртожиток… Ніколи не забуваються ті, з ким 
прожиті чотири роки, з ким поріднили тебе твоя юність, твоє гаряче серце, 
твої прекрасні студентські дні, коли тобі йшли листи на адресу: 
м. Ніжин-2,  вул. Щорса, 3, кімната 164. Друзі по кімнаті: Шимко Г., 
Вітківська Л., Грицун С. Та про друзів-то взагалі окрема розмова: вечірки, 
“зубріння”, сесійні ночі, чаювання тощо. Традиційні й незмінні 
прогулянки парком імені Т. Г. Шевченка, обіди в інститутській чи міській 
їдальнях, зустрічі в кафе “Сніжинка”, походи в кінотеатр “Космос”…  

Старий корпус інституту… Дерев’яні сходи, церковний дух… Швид-
ко злітаю по сходах на другий поверх і … зупиняюсь. Зупиняюся перед 
великими дерев’яними дверима… У перший рік навчання невпевнено 
відчиняєш ці двері, дуже довго шукаєш необхідну аудиторію, сором’яз-
ливо вітаєшся з незнайомими людьми. 

Опинившись в колі таких же самих колишніх випускників, погля-
дом шукаю знайомі обличчя. І знайшла, і не тільки моїх колишніх одно-
класників, а й односельців: В. Ріпу, В. Артюх, Л. Талаш. Отже, філоло-
гічний факультет, українське відділення. Дві групи. Куратор групи У-11 – 
Майборода О. В, куратор групи У-12 – Ковальчук О. Г. Вони згуртували 
нас, і ми вже разом розпочали гризти “граніт науки”. З головою занури-
лися в новий ритм життя: захоплююче слухали нових викладачів, 
старанно вчили нові предмети, важко звикали до нового розкладу дзвінків 
та плутали аудиторії. Дуже довго ще називали аудиторії класами, пари – 
уроками й губилися в коридорах у пошуках буфету. Раділи кожному дню 
студентського життя. Щороку, дякуючи куратору Майбороді О. В., ми 
здійснювали екскурсійні поїздки. Де ми тільки не були: Мінськ, Хатинь, 
Брест, Ленінград, Вільнюс, Рига, Таллінн, Яремча, Івано-Франківськ… 

А перша сесія! Сльози, радість. Безсонні ночі перед іспитами, 
лякаюча тиша в аудиторіях, страх відкрити залікову книжку й дізнатися 
свої перші оцінки: історія КПРС, українська давня література, українська 
народна творчість, мовознавство… А ота старослов’янська мова, яку 
складали далеко не з першої спроби, чи іноземна, медицина – та то вже як 
для кого, звичайно. У пам’яті такі рядки спливають: “Зима. Январь. 
Двенадцать ночи. Свет в общежитии. Студент сидит. Час. Два. Шпаргалки 
пишет. Три. А конца и края нет. Чужой конспект и почерк. Четыре. Пять. 
Шесть. Сдам? Не сдам? Скверный экзаменатор спит, наверно. Нет чая. В 
голове туман. Семь. Восемь. Надо одеваться. Пошел. Ни пуха, ни пера. И 
вот вошел. Билет № 13. Сел. Подсказали. Три! Ура!” 

Тож перший етап ми пройшли мужньо, як говориться: “Після пер-
шої сесії – ти офіційно студент”. Один із цікавих викладачів Крутиус В. П.  
нам говорив: “І курс – раб, ІІ – громадянин, ІІІ – імператор, ІV – бог”. 

Так, мої незабутні викладачі – цікаві й неординарні люди. Вони 
створювали нам умови дійсно студентського, кропіткого, але незабутнього 
життя. Розглядаючи пожовклі від часу знімки, бачу улюбленця багатьох 
студенток Кобернюка П. М., відданих своїй справі подружжя доцентів 
Неділько Г. Я і Неділько О. Д., Білу А. С. – це ж декан філологічного 
факультету! А скільки цікавого ми дізналися  на лекціях Крутиуса В. П., 
Зайця І. Я.,  Дробота П. М., Ковальчука О. Г., Сердюка О. П. Звичайно, 
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деяких, на жаль, уже, напевне, немає на цьому світі, тож світла їм 
пам’ять. 

І досі згадуються навчальні аудиторії вузу, довгі парти й лави. З того 
часу пройшло 24 роки. Жаль, що зустрітися з одногрупниками не дово-
диться. Пам’ять чітко тримає в уяві обличчя багатьох, з ким провчилася 4 
роки. З деякими з них живемо в одному місті, спілкуємося, працюємо в 
різних школах. Спогади тримають у пам’яті непередбачувану Горбач О. Ф., 
принципову  Бондаренко А., веселу й смішну Сидорець Л.,  серйозного За-
маха В., всезнайку Радченко Н., оптимістку Отаманенко В., задушевну 
Новікову О., мрійливу Семеренко Г., серйозних і розважливих Колі-
бабу Л., Тищенко Г., Степанченко В., імпульсивну Шльонську Л.,  
життєрадісну Кравченко Т. З паралельної групи не забуваються роман-
тичне подружжя Кривобок В. і Кривобок С., вічна оптимістка 
Шелемеха Г., староста Шимко Г.   

А незабутні “капусники” 1 квітня! Весняна пора приносила на кри-
лах захоплюючий світ художньої студентської самодіяльності.  Шалена 
підготовка, наставництво, підтримка старшокурсників, перші виступи на 
сцені, бурхливі емоції, приголомшені оплески. Нове яскраве дійство 
заставляло відкрити в нас приховані таланти. Пригадується 1 квітня 
1983 року.  

Колись-то українці, хлоп’ята та дівиці  
            Учили семінари і на парах всі були.  
            Тепер же лиш субота,  
            Закінчилась робота. 
            І ми, сумки побрав, 
            Всі на вокзал пішли,  
            О електричко рідная, 
            Нема миліш від тебе нам, 
            Скоріш додому ти гурчи, 
            Бо всі ми їдем по харчі. 
А влітку за бажанням – студентський загін, восени – трудові десанти 

в сусідні райони по збиранню врожаю (село Велика Загорівка). Це особлива 
романтика, додаткові враження, нові знайомі й знайомства. 

А ще гостювання один в одного. Пригадується с. Лосинівка, де 
мешкала Шимко Г., або с. Велика Кошелівка – Гриценко Н. Студентські 
весілля Гриценко Надії, Кропивної Ніни. “Було всього!” – як писав Остап 
Вишня. Жаль, що “було” – дієслово в минулому часі. На папері його  
можна замінити теперішнім, а в житті, на жаль, ніщо не повертається. 
Тож зараз тільки в пам’яті неспішно броджу коридорами нашого інституту 
й згадую, згадую, згадую… Згадую все своє студентське життя: від соро-
м’язливих поглядів і неумілих посмішок до заливистого сміху, від перших 
акуратно виведених в зошитах лекціях до останніх написаних поспіхом 
уривків фраз, від перших невпевнених кроків на сцені до приголомшливих 
номерів, від страху виступу на публіці до відвертих наукових промов. 
Згадую і подумки, а хочу вголос подякувати всім і кожному окремо: моїй 
групі У-42, усім, хто стояв біля витоків навчального закладу, за 
наставництво й віру в нас, за готовність допомогти й затишну атмосферу, 
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за яскраві події і гарний настрій. Низький уклін ВАМ за найкращі в моєму 
житті роки – роки студентства. 

 
Спогади Передерій Т. Г. друкуються за авторським рукописом, який 

зберігається в фондах укладача. 
 

 
Учасники конференції, присвяченої 1000-літтю відкриття  

першої школи в Україні. 1989 р. На передньому плані  
академіки Мазуркевич О. Р.., Арват Ф. С., Майборода В. К.,  

проф. Коваленко Є. І. і доц. Никоненко П. М. 
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САЛІВОН 
Тетяна Іванівна 

 
Випускниця філологічного факультету 

(російське відділення) Ніжинського 
педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя 

1986 року, педагог 
 

 
 
 

Спогади: роки навчання: 1982–1986 
 
У цей час наш університет мав назву Ніжинський державний 

педагогічний інститут (НДПІ). Я вступила  на філологічний факультет, на 
російськt відділtyyz.   

Наш курс 
Нашим куратором стала Жаркевич 

Наталія Михайлівна. Я вважаю, що нам дуже 
пощастило, що саме ця жінка взяла над нами 
опіку. Саме завдяки її зусиллям ми відвідали 
дуже багато різних місць, як в Україні, так і за її 
межами, адже тоді наша країна входила до 
складу Радянського Союзу, і студенти могли 
вільно подорожувати по всій країні. Так, 
найбільш пам’ятними є поїздки до Москви, 
Ленінграда (Санкт-Петербург), на батьківщину 
Гоголя в Полтаву, в Київ, на могилу Шевченка в 
Канів та ін. В Ленінграді ми відвідували, 
Зимовий палац, Ермітаж, були на “Аврорі”. Ці 
подорожі мені запам’яталися не лише цікавістю 
самих місць, а в більшості з них дійсно було на 
що подивитися, а й в першу чергу тим, що ми 
їхали туди великим дружнім колективом. В 
дорозі ми дуже багато спілкувалися, весели-
лися, а найбільше любили співати пісні. Нашою 
улюбленою піснею була пісня про студентське 
життя, яка містить такі рядки: “От сессии до 

сессии живут студенты весело, а сессия два раза в год”. Наталія 
Михайлівна намагалася нас заспокоїти, але коли ми збиралися разом, це 
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ставало неможливим. Одного разу ми їхали в потязі, і вночі, випадково 
прокинувшись, я помітила, що ми проїжджали Запоріжжя. Світячись 
мільйонами вогників, воно просто зачарувало мене своєю нічною красою. 
Потім я розбудила всіх інших, і ми разом милувалася цією чарівністю і 
обмінювалися враженнями. Наталія Михайлівна спочатку вмовляла нас 
лягти спати, але почувши у відповідь: “Так це ж Запоріжжя!”, приєдна-
лася до нас. Так ми просиділи до самого ранку. Взагалі вона була дуже 
гарним куратором і часто  дивувала нас своєю рухливістю і енергійністю, 
особливо під час поїздок. Вона завжди йшла попереду, а за нею, 
намагаючись не відставати, поспішали ми. 

Звичайно ж наше студентське життя складалося не лише з екскурсій 
та відпочинку, окрім дозвілля, були, так би мовити, і  звичайні трудові 
будні. Але й вони були сповнені веселощів та молодіжного ентузіазму. 
Найбільш пам’ятним для мене є перший рік навчання, коли ми тільки по-
знайомились один з одним та з тією натхненною атмосферою, яка панувала 
в інституті. На нашому курсі було 125 чоловік, і лише 5 з них хлопців. Та 
це не дивно, адже на філологічному факультеті завжди спостерігалася така 
картина. Нам, а точніше хлопцям, що потрапили в нашу групу, поща-
стило, бо їх було двоє, а в інших групах по одному. Весь наш жіночий 
колектив любив їх і оберігав. А взагалі в нас був дуже запальний і 
талановитий курс.  

Що ж стосується навчання, то в нас було дуже багато цікавих 
предметів, які мені дуже подобались. Найбільше мені запам’ятались лек-
ції з античної літератури. Їх викладала Плаушевська О., інтелігентка до 
самих кісток. Вона була високого зросту і, незважаючи на свій вік, 
проводила дуже цікаві лекції, які подобалися усім студентам. Вона вчила 
нас, що кожного бога потрібно сприймати як члена власної родини: один – 
батько, другий – матір, третій – дядько і т. д. Також ми дізналися від неї 
дуже багато про світове мистецтво та про окремі картини відомих худож-
ників, які ми бачили в музеї. Як і більшість сучасних студентів, любили  
ми сидіти на лекціях на останніх партах. Та навряд чи зараз хтось з них 
займається там тим, чим займались ми. Роблячи вигляд, що ми уважно 
слухаємо лектора, ми займалися в’язанням. Тоді це було напрочуд попу-
лярною справою серед дівчат. Нам навіть не потрібно було дивитися, чи 
правильно ми в’яжемо, адже руки вже самі автоматично виконували 
прості рухи.  Пам’ятається мені й Іванова І., викладач педагогіки. Вона 
говорила нам: “Дівчата, не дивіться ви на тих трактористів та машиністів, 
що з них візьмеш, в них же пусто в голові”, – а ми сміялися і заперечували 
їй: “А як же справжнє, велике кохання?” Ще хочеться згадати Гетман 
Людмилу Іванівну, викладача російської мови. Це дуже розумна, творча, 
цікава та інтелігентна людина. Вона проводила дуже цікаві лекції і завжди 
гарно виглядала. Незважаючи на те, що в ці радянські часи не можна було 
якось особливо виділитися одягом, вона завжди намагалася додати до 
нього якусь брошку чи іншу прикрасу, щоб підкреслити свій  стиль. 

Що стосується списування, то я ніколи не вміла цього робити. Ми 
робили два види шпаргалок: звичайні шпаргалки і бомби. Одного разу ми 
складали екзамен якраз на мій день народження, і я підготувала шпар-
галки-бомби, які поділила на частини по запитаннях і заховала під фар-
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тух. Але я не могла списати, бо боялася, що це помітить викладач. А моя 
подружка, що сиділа переді мною, повернулася до мене і почала просити, 
щоб я дала їй шпаргалку. Я говорила, що не можу, але вона почала 
благати, кажучи, що це питання життя і смерті, і я все-таки зважилася їх 
дістати. Коли я почала шукати необхідне питання, це помітив викладач і 
підійшов до мене. Я просто не знала, що мені робити. За цей екзамен він 
поставив мені трійку, і я плачучи пішла додому, адже це була моя перша 
трійка, та до того ж в такий святковий день. Повною моєю протилежністю 
з цього питання була моя одногрупниця Ліна Пінчук. Вона була дійсно 
спеціалістом в цій справі. Найдієвішим способом було списування з 
носової хустки, на якій були написані відповіді на питання. Нерідко вона 
отримувала 5 завдяки своїй винахідливості.  

 
 

 

 
Доц. О. В. Плаушевська читає лекцію з античної літератури 

 
 

Ми проводили безліч чудових свят, змагань між факультетами та 
групами, веселих конкурсів, які завжди проходили на “ура”. Часто прово-
дились так звані капустники (щось на зразок сучасних КВНів), де студенти 
переодягалися в своїх викладачів і копіювали їх, жартували,  показували 
смішні міні-вистави на різні теми, демонстрували веселі випадки з життя 
студентів. Ще пригадую одне дуже яскраве свято, День факультету, яке ми 
відмічали 1-го квітня в день народження М. В. Гоголя. Моя однокурсниця 
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Оля Гордієнко, переодягнувшись в чортика, перед початком пари схова-
лась під кафедру, і коли зайшов викладач і підійшов до неї, Оля виско-
чила, налякавши педагога, що, звичайно ж, викликало сміх у всієї аудито-
рії. Ми проводили й інші свята, наприклад, День першокурсника, на 
якому кожна група мала показати, що саме вона є найкращою і найха-
резматичнішою. Разом зі своїми однокурсницями я брала участь і в су-
спільному житті міста. Ми ходили на будівництво студентського гурто-
житку № 4, яке йшло в роки нашого навчання. Після його завершення 
деякі мої подружки отримали в ньому житло. 

На уроках фізичного виховання, окрім звичайних вправ та ігор, ми 
мали вміти ходити по колоді і робити ластівку. А в зимові, сніжні роки 
нам видавали лижі, і ми каталися на них по Графському парку. Це було 
моє улюблене заняття на фізичній культурі. 

Але найцікавішим для мене було те, що ми проходили різноманітні 
практики. На першому курсі у нас була фольклорна практика, яка 
запам’яталася мені на все життя. Влітку студенти їздили по селам і 
вивчали діалекти, характерні для даної місцевості. Ми їздили в село 
Гальонка. Це була дуже цікава поїздка. Місцеві жителі нас дуже привітно 
зустрічали і всіляко допомагали. Ми ходили до стареньких бабусь, які 
розповідали нам різноманітні історії про дану місцевість, про особливості 
їхнього села, а ми записували найцікавіше, вивчаючи особливості даного 
діалекту. Окрім цього, ми допомагали місцевим жителям у виконанні 
польових робіт. 

 
Фольклорна практика на першому курсі 

Після другого курсу у нас була піонерська практика, на якій ми їзди-
ли вожатими у дитячі табори відпочинку. Я і три мої подружки їздили в 
табір, який знаходився в Срібнянському районі в селі Сокиринці. Його 
розмістили у місцевій школі. Коли ми приїхали, то нас, звичайно ж, ніхто 
не чекав, і ми зі своїми речами (а їх було багато, бо ми приїхали на дві 
зміни) просто не знали, що нам робити, і тому вирішили піти в сільраду. 
Там ми з великим ентузіазмом почали розповідати, що ми студенти, які 
приїхали до них в село в дитячий табір, щоб бути вожатими. На що нам 
здивовано відповіли, що нас ніхто не чекав так рано, що ми мали приїхати 
лише через два дні і що вони просто не знають, куди нас подіти. Але 
зайшлася одна жінка, яка забрала нас до себе. Вона показувала нам фото зі 
свого нещодавнього весілля, багато з нами спілкувалася і взагалі дуже 
гарно до нас поставилась. В цьому селі також було ПТУ, в якому навчалося 
багато хлопці, тому завідувач нашого табору, турбуючись про нас і нашу 
безпеку, говорив, що якщо вони будуть до нас чіплятися, щоб ми відразу 
говорили йому. І взагалі він гарно до нас поставився. В цей час в місцевій 
школі був випускний вечір, а потім дискотека, на яку ми просто не могли 
не піти. Нам дуже тут подобалось, люди в Сокиринцях дуже добрі, 
привітні і люб’язні, але місяць пролетів дуже швидко, і нам треба було 
повертатись.  

Після третього курсу найбільш успішні студенти мали можливість 
полетіти в Крим в Анапу. Це був мій перший політ в літаку, який теж 
залишив багато спогадів. Тут ми також були вожатими в дитячому таборі, 
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що мав назву “Ромашка”. Багато дітей, що в ньому відпочивали, були з 
багатих московських родин, тому в нас була можливість порівняти цих 
дітей із звичайними сільськими дітьми з Сокиринців. Та загалом я можу 
сказати, що всі діти однакові і всі вони однаково потребують уваги та 
любові. Але в Анапі в нас виникали деякі непорозуміння з дітьми, особли-
во в плані мови. Як відомо, росіяни не знають багатьох українських слів і 
тому часто не можуть зрозуміти, що від них хочуть. Так, наприклад, одно-
го разу діти хотіли вилізти через вікно на вулицю, і вожата почала їм 
кричати: “Кудою вы лезите?!” Малі злізли з вікна, сіли на ліжко і див-
лячись переляканими очима на виховательку запитали: “А что такое 
“кудою”?” Тут ми проводили безліч ігор та конкурсів, змагання між вихо-
ванцями та вожатими та багато іншого. Та, звичайно, найбільш сильно 
юні піонери любили ходити на море купатися. Кожен з них мав мати 
шапочку, а хто не мав шапочки, тому не дозволялося йти на пляж. В 
цьому таборі була дуже гарно розроблена система безпеки від нещасних 
випадків на воді. Територія для купання була обгороджена буйками з 
максимальною глибиною не глибше 1,8 м. Загін ділили на кілька частин, 
щоб у кожній було не більше 10 чоловік. Після цього по першому свистку 
один з вожатих заходив у воду, а інший залишався на березі. Перша під-
група дітей в цей час підходила ближче до води і ставала в шеренгу. Кожен 
з них мав зняти свою шапочку і покласти біля себе. По другому свистку 
вони могли заходити у воду в той час, як на березі залишався рядочок 
їхніх капелюшків. У воді їм заборонялося пірнати і заходити далі за вожа-
того. Головною моєю проблемою в даній ситуації було те, що я не вміла 
плавати, на відміну від них. І коли діти просили мене відійти трохи гли-
бше, то максимум, на що я була спроможна, – це стати у воду по шию, і то 
мене уже охоплював панічний страх. А коли я почула, дитячі крики: “Та-
тьяна Ивановна, волна!!!” – я подумала, що тут мені й кінець. Я почала 
кричати: “Що робити, що робити?!”, на що діти відповіли: “Стрибайте!!!” 
На щастя, все закінчилось добре, і всі по свистку вийшли на берег. Кожен 
мав підійти і забрати свою шапочку, і якщо чиясь залишалася, це озна-
чало, що хтось ще купається, після чого цей “хтось” отримував покарання. 
Це була одна з найцікавіших моїх поїздок за всі студентські роки. 

Так, як і зараз, у нас була активна і пасивна практика в школах. Па-
сивну практику ми проходили на першому курсі в 7 школі в Ніжині, де ми 
просто були присутні на уроці й записували його подробиці в щоденники.  
А вже на третьому курсі я проходила активну практику, та вже в 
13 школі. Саме тоді я зрозуміла, що бути вчителем – це моє покликання. 
Я викладала уроки у 8 класі, а пізніше заміняла вчителя літератури в 7. 
На відміну від деяких сучасних студентів, які ставляться до подібних 
речей, як до якогось тягаря, від якого необхідно як найшвидше 
позбавитись або взагалі якимось чином уникнути, мені дуже подобалось 
бути вчителем. Я відразу знайшла контакт з дітьми, і мені було з ними 
цікаво. Окрім уроків, я проводила з вихованцями різні виховні години, 
поїздки, ходила до їхніх батьків та ін. З деякими з моїх тодішніх учнів я 
товаришую й зараз. На четвертому курсі майже всю першу чверть ми 
провили на практиці в Кобищі. Тут ми жили на квартирах і викладали 
уроки в школі. Ця практика дуже відрізнялася від попередніх, адже ми 
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проводили набагато більше часу з дітьми: відвідували вечори в школі, в 
клубі, ходили з ними в ліс та багато іншого. Наше спілкування проходило 
в дуже привітній та позитивній формі. Дуже веселими були наші поїздки 
на польові роботи, завдяки яким ми сильно подружилися з місцевими 
жителями. Ця поїздка мені дуже сподобалась і саме завдяки їй я остаточно 
усвідомила, що хочу бути вчителем і ніким іншим. 

 
Вручення дипломів 

Нам дуже подобалася обрана нами професія, і майже всі студенти з 
потоку по закінченню навчання пішли працювати за обраним фахом. 
Наприклад, Клипа Наталія зараз працює в ніжинському університеті, 
Горбатенко Олена стала завучем в Носівці, Олег Драчук пише вірші, 
решта, в більшості випадків, стали вчителями в різних школах по всій 
Україні. Я вважаю, що студентські роки є найкращими роками мого 
життя, і повністю погоджуюся зі словами Г. Гейне: “Минуле – 
батьківщина душі людини. Інколи нас охоплює туга за почуттями, які ми 
колись відчували. Навіть туга за минулим сумом”.  

 
Спогади Салівон Т. І. друкуються за авторським рукописом, який 

зберігається в фондах укладача.   
 

 
 
 

 
В інститутському музеї М. Гоголя 
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КУДРЯВЦЕВА (ДУБРОВА) 
Людмила Петрівна 

 
випускниця філологічного факультету 

(російське відділення) Ніжинського 
державного педагогічного інституту 
 ім. М. В. Гоголя 1988 року, учитель 

 
 
 

 
Спогади про навчання 

 
Студентські роки. Ніжин. Для мене студентське життя розпочалося 

раніше: перед вступними екзаменами я два тижні відвідувала підготовчі 
курси. Запам'яталося, як викладач Михед П. В., розглядаючи нас, абіту-
рієнтів, розповідав, які мало освічені й не дуже старанні зараз студенти, які 
вони роблять елементарні помилки, і мені дуже не хотілося, щоб саме цей 
викладач приймав вступні екзамени. Але був саме він і поставив мені “5”. 

Коли я згадую інститут, то мимоволі перед очима виникає велика 
аудиторія на третьому поверсі в старому корпусі. Там проходили лекції 
для всього курсу. Думаю, що вже багатьох викладачів, які працювали в ті 
роки, немає серед нас... 

Перший курс. Ми, вчорашні школярі, затамувавши подих, слухаємо 
лекції Олени Володимирівни Плаушевської, яка викладала античну літе-
ратуру та вела так званий “Університет культури”, де намагалася прище-
пити нам почуття прекрасного й подати цікавий матеріал з історії та 
літератури стародавнього світу. Усі її лекції потрібно було записувати, але 
часто, коли, заслухавшись, часто хтось зі студентів піднімав голову (я не 
була виключенням), реакція викладача була миттєвою: “Пиши, девонька”. 
Висока, білява, у світлому одязі, вона й сама здавалась античною.  

Давньоруську літературу викладав Федір Трохимович Євсєєв, який 
дуже захоплювався поезією і навіть на екзамені в першому семестрі моя 
відповідь щодо жіночої та чоловічої рим перетворилась на розмову про 
поезію. Дуже жаль, що його вже немає.  

Після закінчення першого курсу в нас була фольклорна й діалектоло-
гічна практика, яку ми проходили в с. Дубровне Городнянського району. 
Кожного дня ходили по селу й2 спілкувалися зі старими людьми, 
записували старовинні пісні, балади, розповіді. Це було дуже цікаво. Ми 
жили в школі й самі собі готували їжу в шкільній їдальні. 
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Майже всім студенткам подобався викладач старослов’янської мови 
Станіслав Геннадійович Солтан. Його одяг і зовнішність більше нагаду-
вали дворян початку XX століття. Довге волосся, борода з благородною 
сивиною, чорний плащ із пелериною й чорний капелюх. Його манери 
повністю відповідали його вигляду. Таким я його запам'ятала. 

Кожен навчальний рік у той час починався з сільгоспробіт. Я була 
звільнена від них і працювала в Ніжині: то в комітеті комсомолу, то район-
ному відділі міліції в інспекції в справах неповнолітніх. А на третьому 
курсі мене записали на кафедру, але я вирішила повністю відчути, що таке 
студентське життя й без дозволу медпункту зібралася їхати з усіма в 
якийсь радгосп. С. Г. Солтан спочатку не зрозумів, хто зайвий, а потім сам 
дописав мене й сказав, що добровольців треба заохочувати. 

Чомусь між нами, студентами, побуту-
вала думка про те, що лекції Є. М. Михальсь-
кого не варто слухати, а тим більше запису-
вати, бо нічого суттєвого він нам не розповідає. 
Я бачила лише одну-двох студенток, які за ним 
записували. Щоб даремно не витрачати час, ми 
брали з собою програмову літературу й читали. 
Одного разу я забула взяти книжку і, щоб не 
нудьгувати, вирішила послухати, а, можливо, 
й записати лекцію. У цей день ми проходили 
“Братів Карамазових”. Так вийшло, що я 
прочитала твір, подивилася кінофільм і була 
знайома з деякою критичною літературою. 
Почалась лекція, і я стала записувати кожне 
слово, зЗрозуміла цю людину й пояснила своїм 
подругам, що для того, щоб слухати Євгена 
Миколайовича, потрібно просто багато знати. 
Його лекції розраховані на ерудованих людей. 
Мені здається, він краще б “уписався” в сьогод-
нішній день, коли не потрібно бути атеїстами. 

Ще однією цікавою людиною, з якою мені довелося зустрітися, була 
неповторна у своїй оригінальності Олена Миколаївна Євстаф’єва. Я писала 
в неї дипломну роботу. Вона взяла мене до себе після того, як роздивилася 
мою залікову книжку. Праця з нею – суцільна пригода. Завдяки їй, я 
значно  розширила світогляд. Як тільки ми почали працювати, вона відра-
зу висунула свою вимогу: не вередувати. Я запевнила, що мені ця риса 
взагалі не притаманна. Далі все було, як у калейдоскопі: п'ятихвилинні 
зустрічі на сходах, спілкування на ходу, її незабутні “записки” з французь-
кими виразами, про зміст яких я лише здогадувалась. Попередження й 
погрози прямо на полях моїх списаних листків. Як не дивно, мені це 
подобалося. Мої знайомі не приховували здивування і навіть з острахом 
запитували: “Як ти з нею працюєш? З нею хоч можна говорити?” Мені 
було смішно таке чути. Олена Миколаївна залишилася для мене потужним 
променем, незважаючи на непомітний зовнішній вигляд. Маленька, 
худенька, зовсім просто одягнена, вона була, як згусток енергії, обличчя 

Михальский  
Євген Миколайович 
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завжди заклопотане, серйозне. Але я бачила, коли О. М. Євстаф’єва читала 
вірші, які їй присвячували студенти, чи щось приємне, вона наче почи-
нала світитися десь глибоко, усередини, точніше сказати, з душі. Мені 
приємно, що після захисту дипломної роботи, вона підійшла мене приві-
тати й теж так раділа. Я бачила, як вона хвилювалася за студентів, 
особливо випускників. Наскільки строгою вона була на заняттях, на-
стільки доброю – на екзаменах, особливо на державних. Скільки їй 
довелося випити пігулок! 

Студентські роки незабутні не лише тому, що це наша юність, а ще й 
через те, що це період становлення нас як особистостей, і те, що закарбува-
лося в наші душі – залишилося з нами назавжди. 

В інституті я помітила різницю між шкільними вчителями й 
викладачами: учителі намагалися бути позитивними й не показувати свої 
недоліки (і це правильно), адже школярі ще недостатньо зрілі. А от 
викладачі, навпаки, усі були самі собою, кожен по-своєму оригінальним. 

Дуже часто викладачі, приходячи на лекції, обводили поглядом 
аудиторію, у якій сиділо 150 студентів і говорили: “Звичайно, не всі будуть 
працювати в школі”, “Так, держава нас навчає, витрачає кошти, а ви 
будете працювати де завгодно, тільки не в школі”. А я сиділа й думала: 
“Ну що вони таке говорять! Я ж більше нічого не вмію робити і просто не 
уявляю себе на іншій роботі”. 

От життя й дало мені такий шанс. 
  
Спогади Кудрявцевої Л. П. друкуються за авторським рукописом, який 

збергігається в фондах укладача.  
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ШЕВЧЕНКО 
(СТРОНСЬКА) 

Людмила Миколаївна 
 

випускниця факультету іноземних мов 
Ніжинського державного педагогічного 
інституту ім. М. В. Гоголя 1988 року,  

учитель іноземної мови в Харківській ЗОШ 
 

 
 

Із династії вчителів 
 
До Ніжинського Ордена Трудового Червоного Прапора педагогічного 

інституту імені М. В. Гоголя на факультет іноземних мов я вступила літом 
1983 р. Складали ми тоді 4 екзамени: українську мову (твір), українську 
літературу (усний екзамен), історію СРСР і англійську мову (теж усно). 
Мінімальна кількість балів, яку потрібно було набрати, – 16. Я набрала 18 
балів, склавши 2 екзамени на “п’ятірки” і два на “четвірки”. Отже, мене 
зарахували на І курс інституту на факультет іноземних мов, про що й 
прийшло повідомлення з деканату. Радості моїй не було меж. Раділи й мої 
батьки, які теж працювали на той час у школі. Батько, М. П. Стронський – 
директором школи і вчителем російської мови й літератури, а мама, 
Т. В. Стронська – учителем німецької мови. Це від них мені передалася 
любов до обраної професії, а завдяки своєму батькові я стала студенткою 
даного інституту, бо ж саме він вперше познайомив мене з його славною 
історією, особливо коли вивчали на парах і семінарах творчість 
М. В. Гоголя. Батько теж навчався в стінах Ніжинського педагогічного 
інституту і до сьогодні пам’ятає своїх викладачів – розумних, досвідчених 
педагогів, таких як: Самойленко Г.В., Гроза Г. Д., Михед П. В. та ін. 

Уперше я побачила чудову будівлю інституту, коли почала їздити на 
підготовчі курси ще ученицею 10-го класу. Курси тоді тривали 1 рік. Сама 
будівля, а саме Гоголівський корпус, уразила мене своєю величчю й 
оригінальною архітектурою. Особливо запам’яталися колони на  
центральному вході. А ще міцність стін, висока стеля, просторі аудиторії і 
якийсь, я б сказала, затишок і спокій. Я й зараз пам’ятаю, як під час 
письмового екзамену – твору, усі абітурієнти сиділи в 310 аудиторії, 
відчинені вікна виходили в Графський парк і було тихо-тихо. Чути було 
лише вуркування голубів, яке не заважало, а тільки допомагало писати, 
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спонукало мислити. Я писала твір на вільну тему про свою батьківщину, і 
мудрий погляд Т. Г. Шевченка зі стіни, здавлося, допомагав мені… 

І ось перші дні навчання в інституті, перші враження від викладачів, 
“Альма-матер”, проживання в гуртожитку; вперше далеко від рідної 
домівки. Так, спочатку здавалося не все так просто, як уявлялося: нові 
обличчя, нові дисципліни, нові вимоги вже не середньої, а вищої школи. 
Та згодом все стало на свої місця: ми зрозуміли, що прийшли навчатися й 
здобувати знання для себе, щоб потім передавати їх нашим учням. І 
виконую я вже цю справу 22-ий рік у Харківській ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Талалаївського району Чернігівської області в ролі вчителя англійської 
мови.  

 

 
 

Провідні фахівці факультету іноземних мов:  
О. І. Близнюк, Р. Г. Зятковська, Н. М. Жилко, Л. С. Панова 

 
 

Знань і навичок ми набували в таких досвідчених викладачів, як 
Близнюк О. І., Гуревич Р. Л., Жилко Н. М., Кобзар Л. Г., Тезікова С. В., 
Страшко Є. М., Ростовська О. В., Москаленко О. Ю., Зятковська Р. Г., 
Колеснікова Н. О., Харитонов І. Т. та ін. Я знаю, що вже багато з них, на 
жаль, відійшли у вічність, світла їм пам'ять! Ми завжди з вдячністю 
згадуємо їх.  

Досить добре пам’ятаю і своїх одногрупників. Це Подтереба С., 
Іващенко Н., Бондар В., Тіхонова В., Стрєлкова В., Смірнова Н., Гой Р., 
Громов О., Мазур І., Яхненко О., Кирієнко Н., Скоблік Л. та ін. До речі з 
трьома останніми ми весь час жили в гуртожитку № 38, кімнаті 102. 

Швидко минуло 5 років навчання в інституті – і ось ми вже 
випускники. Але чи можна забути улюблені пари найкращих викладачів, 
“капусники”, виїзди на природу до весняного лісу, підготовку до сесій, 
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поїздки по теренах рідної держави, а також до Росії. Наша підгрупа мала 
добрі результати  в навчанні й тому нас часто нагороджували екскурсіями 
до різних міст України. Побували ми й у Криму – у Феодосії та Одесі, були 
також у Волгограді в Росії. Багато з нас тоді отримували стипендії, тож 
навчалися старанно. У мене на той час була підвищена стипендія – 78 крб., 
а це на той час досить багато було. Ми могли дозволити собі поїздки до 
Києва на вихідних, походи до кінотеатрів, на виставки, до Палацу 
“Україна” тощо. Фотографія нашої підгрупи АН-13 (І курс) занесена в 
історію музею педінституту, як нам говорили, за успіхи в навчанні.  

Разом із Р. Л. Гуревичем ми давали показові відкриті пари з 
фонетики (на республіканському рівні), а також відкриті пари з методики 
викладання предмета з Л. С. Пановою, з історії – зі Є. М. Страшко. 

А зараз, коли мої сини, Максим Шевченко (ІІІ курс) і Роман 
Шевченко (І курс) історико-юридичного факультету, приїздять додому на 
вихідні чи свята й називають прізвища моїх незабутніх викладачів, мене 
переповнює почуття гордості за те що, вони вчаться в цих розумних, ви-
могливих, добрих і порядних людей. І я вірю, що мої діти здобудуть добрі 
знання для своєї майбутньої професії, бо їм там випала честь навчатися в 
закладі, славному своєю історією, традиціями й наставниками. 

Дай Боже всім викладачам, працівникам і студентам цього справж-
нього Храму науки доброго здоров’я, наснаги, терпіння, на многії літа!  

 
Спогади Шевченко Л. М. друкуються за авторським рукописом, який 

зберігається в фондах укладача.  
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Романтика і будні філологічного 
 

Із вибором своєї майбутньої професії я визначилася ще в дитинстві, 
бо з першого ж знайомства з учителькою в початкових класах полюбила 
все, що пов’язане зі школою. Моя мрія не зазнала змін протягом навчання 
в Мартинівській середній школі Ічнянського району Чернігівської області. 
Я обожнювала майже всіх своїх вчителів, була активісткою: жовтеням, 
піонеркою та комсомолкою, з успіхом їздила на районні предметні 
олімпіади з української мови та літератури, німецької мови, біології, брала 
участь в обласній олімпіаді з російської та німецької мов, була учасницею 
шкільної художньої самодіяльності й бачила себе в майбутньому тільки 
вчителем. Це моє прагнення всіляко підтримували педагоги, тому я 
постійно була вожатою серед менших учнів, а  старшокласницею вже 
могла замінювати відсутніх вчителів на уроках в початкових класах, із 
задоволенням перевіряла учнівські зошити з української мови тощо. До 
дев’ятого класу я хотіла бути вчителем початкових класів, а потім, ставши 
учасницею обласної олімпіади з німецької мови, яка проходила в 
Ніжинському педінституті, закохалася в цей навчальний заклад. Любов до 
рідної мови в мені виплекала мама – моя вчителька української мови та 
літератури, тому сумнівів щодо вступу на філологічний факультет не було. 
Восени 1984 року я записалася на навчання до ФМП (Факультету 
майбутнього педагога), який тільки-но організувала С. В. Тезікова. Як зараз 
пам’ятаю перше заняття – зустріч-знайомство з вишем, викладачами, 
студентами. Воно проходило в актовій залі Гоголівського корпусу. Усе було 
цікаво, урочисто й водночас зворушливо для нас, учнів; хотілося швидше 
закінчити школу й стати студентом цього навчального закладу. Перед 
заняттями на ФМП ми писали контрольні роботи й надсилали їх на 
кафедри, а вже на самих заняттях вони аналізувалися. Викладачі 
націлювали нас на краще засвоєння мовних тем, учили працювати з 
критичними статтями, робили огляд сучасної літератури. Особливо мене 
захоплювала можливість вільного спілкування з педагогами, вільний 



Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя... 

 
435 

виклад власного судження, коли до твоєї думки прислухалися й цінували. 
У школі я не мала змоги так висловлювати власну думку, особливо щодо 
прочитаного твору (а читала я дуже багато, і це помітили викладачі кафедри 
української літератури О. Г. Ковальчук та П. О. Сердюк), тому таке 
ставлення окриляло.  

Після отримання атестата про середню освіту в перший же день 
роботи приймальної комісії ми з мамою поїхали до Ніжина. Документи 
здали двадцять п’ятими, тому на вступні екзамени я була зарахована до 
першої групи. Перед екзаменами організувалися підготовчі курси для 
абітурієнтів, на які я також записалася. Заняття з української мови вела 
О. Д.Неділько, особливу увагу звертала на підготовку абітурієнтів з 
третього питання екзаменаційного білета – синтаксичний розбір речення 
та різні види мовних розборів слів, які я дуже добре знала зі школи, тому 
не розуміла, чому мене не викликають до дошки, а тільки тих, хто не знає. 
В особливо складних випадках Оксана Данилівна все ж запитувала й мене. 

На свій перший вступний екзамен я одягнула вишиту сорочку, яку 
подарувала мама. В аудиторію зайшла в першій п’ятірці, матеріал з 
української мови та літератури знала досить добре, тому на підготовку до 
відповіді в мене пішло зовсім небагато часу, і я вирішила відповідати 
першою. Приймальна комісія була задоволена відповіддю, тому я 
отримала “п’ятірку”. Школу закінчила із золотою медаллю, тому при 
відмінному складанні першого, профільного, екзамену, була зарахована до 
вишу.  

О 9.45 год. я вже отримала вітання зі вступом до Ніжинського ордена 
Трудового Червоного Прапора державного педагогічного інституту ім.  М. 
В. Гоголя як студентка першого курсу філологічного факультету 
(українського відділення) 1985–1986 року навчання. 

Перше вересня 1985 року я пам’ятаю досить чітко. Ми, першокурс-
ники філологічного факультету, вишикувалися перед Гоголівським корпу-
сом. Перед нами з вітальними словами виступають ректор, декан, 
викладачі факультету. Сонячний день. Оосінь ще не вступила в свої права, 
серце переповнює радість, гордість, передчуття нового, і тільки жовтий 
листочок, що відривається з березової гілки, повільно кружляє перед нами 
й лягає на асфальт, навіює смуток за дитинством, яке скінчилося. 

У 1985 році перший курс філологічного факультету налічував 375 
студентів: 250 – російського відділення, 75 – українського, 50 – казах-
ського. Уперше за багато років на українське відділення було набрано 
більшу кількість груп, ніж завжди, але зменшено контингент студентів у 
групі (25, а не 30). Кураторами стали Дробот П. М. (група У-11), Чир-
ва Г. М. (група У-12) та Кобернюк П. М. (група У-13). Великою гордість 
нашого курсу була кількість хлопців – 11, на жаль, закінчило вуз лиш 
п’ятеро представників сильної статі. 

Увесь вересень першокурсники були повноправними володарями 
всього інституту, адже решта курсів працювали на осінньому збиранні 
урожаю по колгоспах. Це був незабутній місяць перших вражень від 
навчання, перебування в місті, пошуку нових друзів, спілкування, 
безтурботності, адже викладачі тільки читали лекції, а практичні й 
семінарські заняття були ще попереду.   
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Найсильніше потрясіння всі філологи отримали від лекцій із зару-
біжної літератури, які вела О. В. Плаушевська. Вона так захоплююче 
розповідала легенди й міфи Давньої Греції, що ми уявляли богів і героїв 
Олімпу живими істотами. Та ще більше вразила нас вимога конспектувати 
всю лекцію: за півтори години пари я списувала 3 листки зошита, пишучи 
в кожній клітинці. Крім лекції, Олена Володимирівна вимагала вести 
читацький щоденник, а в нього конспектувати всі розділи книги В. Куна 
“Легенди й міфи Давньої Греції”. Це було непосильне завдання, бо в 
читальних залах інститутської бібліотеки було всього 17 примірників 
книги, а охочих її конспектувати – 325 студентів українського й росій-
ського відділення. Ми сиділи в читальних залах по четверо за столом біля 
однієї книжки, прийшовши відразу після пар, аж до закриття бібліотеки. 
Але цей “переляк Куном” тривав десь півтора місяці, а потім круговерть 
студентського життя відсунула його трохи вбік аж до літньої сесії, коли ми 
складали екзамен О. В. Плаушевській.  

Знаменною подією вересня 1985 року стало святкування 800-ї річни-
ці створення пам’ятки старослов’янської літератури – “Слова о полку 
Ігоревім”. Кафедра української літератури організувала серед першокурс-
ників конкурс студентських творчих робіт, присвячених “Слову…”. Моя 
робота була визнана на курсі найкращою, а подарунок переможцеві – 
книга з підписами всіх викладачів кафедри – є дорогою реліквією нашої 
сім’ї й зараз.   

Справжнім відкриттям для мене стала творчість поетів-“шістдесят-
ників”, особливо Василя Симоненка. Уперше його вірші я почула на 
занятті з практикуму української мови. Викладач, що вів його в нашій 
групі, захворів. І от в аудиторію зайшов худорлявий невисокого зросту 
чоловік у великих окулярах і став читати напам’ять “Світ який – мере-
живо казкове…” Усе було так незвично: і саме знайомство з викладачем, і 
слова поезії, і манера прочитання. Так ми познайомилися з Г. М. Чирвою 
та його улюбленим поетом. Невдовзі Гарік Михайлович організував  на 
факультеті зустріч із друзями Василя Симоненка. Хто це був, я вже не па-
м’ятаю, але після неї я пішла до читального залу, узяла всі твори 
В. Симоненка, що там були, і захоплено прочитала їх. Це було відкриття 
справжньої української поезії для мене. Закоханість у творчість цього 
поета вилилася в написання на п’ятому курсі дипломної роботи під 
керівництвом Г. М. Чирви “Багатокомпонентні складнопідрядні речення в 
мові поезій В. Симоненка”, яку я захистила на “відмінно”. Творів В. Симо-
ненка на той час у вільному продажу не було, бібліотеки також не вида-
вали їх на руки, тому для на писання дипломної я користувалася особис-
тим примірником Гаріка Михайловича, який йому подарував М. Сом. 

Перша сесія, як говорять, найважливіша, вирішальна, вона виявляє, 
чи ти справжній студент, чи ніколи не зможеш ним стати. Найбільше нас 
лякали складанням “Вступу до літературознавства” В. П. Крутиусу. Я ж 
мала непогану підготовку з теорії літератури зі школи, розумілася на 
тропах, уміла на слух із першого прочитання визначити розмір вірша, 
тому, мабуть, ходила в “улюбленицях” у Володимира Павловича. Цей 
екзамен (він був першим) я склала відмінно, а от “Історію КПРС” – на 
“трійку”. Це було трагедією для колишньої відмінниці, яка звикла в 
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школі всі екзамени складати без ніяких труднощів, і стало наукою на 
подальші роки навчання: до екзаменів треба готуватися протягом всього 
семестру. 

Не знаю, як для кого, а для мане дуже цікавими і захопливими були 
заняття зі старослов’янської мови, які вів А. В. Майборода. І до цього часу 
згадую незвичні оцінки, які він виставляв на практичних заняттях: 
найгіршою був нуль із трьома мінусами. Розповідаючи вже своїм учням 
про старослов’янський алфавіт, мовні перетворення, я помітила, з яким 
зацікавленням сприймають вони відомості про походження мови, а потім 
краще розуміють матеріал із фонетики, орфографії, морфології. Я вважаю, 
що учні в школі повинні знати про походження нашої мови, а укладачам 
програми з української мови потрібно ввести хоч кілька годин на вивчення 
цієї теми. 

 Того навчального року зовсім мало першокурсників поселили  на 
початку навчання в гуртожиток, але резервні кімнати були, тому посту-
пово протягом першого семестру всі охочі студенти українського відді-
лення переселилися зі зйомних квартир до інститутського гуртожитку 
№ 3 (у цьому допомагав куратор третьої групи П. М. Кобернюк, який 
всією душею вболівав за студентів). У гуртожитку ми жили великою 
дружною сім’єю, тут особливо відчувалася підтримка друзів, відбувалося 
багато цікавих подій в особистому житті. 

Майже всі заняття протягом п’яти років навчання проходили в 
старому Гоголівському, корпусі. Мені дуже подобалася велика Шевченків-
ська аудиторія; ми часто вчилися в аудиторії ім. Є. Гребінки; пізніше, 
коли була створена аудиторія імені М. В. Гоголя, великою честю було її 
відвідання. Усі студенти філологічного факультету ніби відчували, як 
історія цього давнього навчального закладу торкається і їх.  

Зі мною на першому курсі стався такий казус: провчившись майже 
півроку, я бачила перед корпусом лише чотири колони, а після суперечки 
зі своїм однокурсником мені довелося їх порахувати. Яким же було моє 
здивування, коли я нарахувала аж дванадцять. 

Після закінчення першого курсу ми поїхали на фольклорну прак-
тику в Борзнянський район. Неподалік села Ядути розміщувався сту-
дентський табір нашого вишу. На березі мальовничого озера Трубіж 
стояли дерев’яні будиночки, у яких жили студенти й викладачі. Зранку 
ми ходили до Ядут записувати фольклор, а потім відпочивали: грали в 
різні спортивні ігри, проводили змагання. Найбільше мені запам’яталися 
прогулянки озером на катамарані, незабутні враження від квітучих 
водяних лілій, яких на озері було безліч. Але підпливати до них було 
небезпечно, бо довгі стебла  намотувалися на лопаті катамарану. Ця 
практика припала на початок липня, і ми всім курсом святкували в 
Ядутах язичницьке свято Івана Купала з його традиційним вогнищем і 
спусканням вінків на воду.  

Після практики всі роз’їхалися додому, та через декілька днів сту-
дентські будівельні загони розпочинали свою діяльність. У складі загону 
“Меридіан” працювала і я. Він складався із дівчат, тому ми нічого не 
будували, а працювали на збиранні урожаю в селі Красне Бахмацького 
району. Трудове літо допомогло здружитися, знайти нових товаришів, а 
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декому із дівчат – і особисте щастя. У складі цього загону я працювала в 
Красному й після другого курсу. 

Другий курс запам’ятався звітом про фольклорну практику, який 
вилився в грандіозний концерт, та святкуванням дня народження 
Т. Г. Шевченка. Ці заходи готував з нами Петро Максимович Кобернюк. 
Він організовував виступи студентів перед жителями навколишніх сіл, а 
також учнями ніжинських шкіл. Ці свята вносили в повсякденне життя 
студентів святковість, зближували, об’єднували, не давали забувати, що в 
навчанні цікавим може бути  й змістовний відпочинок. 

Філологічний факультет славився своїм драматичним театром, яким 
керувала О. М. Євстаф’єва. Кожного року члени драмтеатру ставили одну 
або дві вистави сучасних російських драматургів. На жаль, я не брала 
участі в постановках, але із задоволенням ходила на всі вистави. У нашій 
сім’ї зберігається багато фотографій, на яких зображені члени цього те-
атру, адже мій чоловік був активним учасником всіх постановок.  Вистави 
українських драматургів представляли студенти українського відділення 
під керівництвом П. М. Кобернюка. Найбільше запам’яталася “Назар 
Стодоля” за п’єсою Т. Шевченка. 

Уже з першого курсу навчання я стала займатися науковими дослі-
дженнями. Під керівництвом викладача кафедри літератури Г. Я. Неділь-
ка я досліджувала роль пейзажу в байках  Євгена Гребінки. Результатом 
цієї роботи були виступи на щорічній міжвузівській науковій конференції 
“Літературне Полісся” у квітні 1987 та 1988 років. Але найважливішою 
моєю науковою роботою стало написання дипломної, над якою я 
працювала на четвертому та п’ятому курсах. 

Усі студенти з нетерпінням чекали закінчення третього курсу 
навчання, адже попереду була піонерська практика. У квітні кафедра 
педагогіки організувала для всіх третьокурсників навчання-тренінг: нас 
усіх на тиждень вивезли за Чернігів до піонерського табору “Казковий”, 
що знаходився біля села Снов’янка на березі Снову. Ще недавно зійшов 
сніг, дерева тільки почали розпускатися, річка розлилася, її вода 
підступала до самих корпусів табору. І от серед цієї чарівної природи ми 
ніби знову повернулися в дитинство. Усі дні перебування в “Казковому” 
були повністю розплановані й заповнені цікавими подіями: ми вчилися 
проводити ігри, розучували пісні, планували свою роботу як вожаті. Та 
найцікавішими були різні ток-шоу, на яких ми вільно висловлювали 
власні судження на різні політичні теми. Це був 1988 рік, зародження 
демократичних виявів у політичній системі Радянського Союзу, України, 
час формування національних і патріотичних засад у молодого покоління, 
тому ці об’єднання, форуми підносили дух, надихали на нові звершення, 
зміцнювали надію на вільне майбутнє України. Закінчилося навчання в 
таборі великим піонерським вогнищем, що здійнялося над нічним Сновом, 
і дзвінкою піснею, запальними молодіжними танцями. 

Піонерську практику я проходила в таборі “Ромашка”, що знаходи-
вся на березі Чорного моря, у всесоюзній, на той час, дитячій здравниці – 
місті Анапа Краснодарського краю. Піонервожатих для цього табору 
добирав наш викладач П. М. Кобернюк, тому хоча я і була далеко від дому, 
але не сумувала, бо майже всі мої подруги працювали тут. Це були 
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незабутні півтора місяця праці з дітьми й відпочинку, коли тебе захоплює 
вихор вільного, але й водночас відповідального життя, коли не треба 
думати про майбутнє, час ніби зупиняється тут, на піщаному пляжі, а 
морська вода змиває всі турботи. Та це був час і суму, розлуки з коханою 
людиною, бо в той час, коли я гралася з дітьми на морському березі, мій 
коханий у складі студентського будівельного загону працював на Півночі, 
за полярним колом у місті Салехарді Ямало-Ненецького автономного ок-
ругу. І тому, щоб більше не розлучатися надовго, у листопаді 1988 року 
одружилися. Наше весілля було студентським, до ЗАГСу вирушали ми із 
гуртожитку, тому й проводжали нас не мами, а вахтер Діна Яківна, яка 
перетворила це дійство у святковий ритуал прощання з безтурботним 
життям.  

А познайомилися ми з Олександром на першому курсі, бо навчалися 
в одній групі з початку й до кінця нашого терміну перебування у виші, 
жили в гуртожитку й дуже багато часу проводили удвох. Захоплення одне 
одним перетворилося в кохання й бажання бути разом. 

П’ять років навчання промайнули дуже швидко. Останній дзвоник і 
випускний вечір були дещо сумними, бо починалося справді доросле само-
стійне життя. Ми вже не були студентами, а йшли до школи навчати дітей. 
За роки навчання всі на курсі здружилися й обіцяли підтримувати зв’язки й 
надалі, та життя розкидало всіх нас по Україні, у кожного свої проблеми, які 
інколи заважають зібратися разом, щоб відвідати навчальний заклад, 
поспілкуватися, згадати своїх викладачів. А їх ми пам’ятаємо із великою 
вдячністю: і Ковальчука О. Г., і Сердюка П. О., і Неділька Г. Я., і 
Чирву Г. М., і Неділько О. Д., і Бойко Н. І., і Коломієць Л. І., й Ілляшен-
ко М. А., і Лукач С. П., і Дробота П. М., і Кобернюка П. М. Та дуже 
приємно знати, що й ти залишив якусь пам'ять по собі у стінах рідного за-
кладу. І коли через десять років після закінчення вишупрофесор Бойко Н. І. 
при зустрічі звернулася до мене на ім’я, поцікавилася нашою сім’єю, я 
зрозуміла, що стала часткою історії рідної Ніжинської гімназії вищих наук 
князя Безбородька, яка скоро святкуватиме свій двохсотлітній ювілей.  

    
Члени кафедри української мови: сидять – Т. В. Жук, О. Д. Неділько,  

Н. І. Бойко, В. М. Сірик (Пащенко), стоять – С. П. Пугач,  
Г. М. Шелемеха (Вакуленко), М. А. Ілляшенко 
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Навчання в подорожах 

 
Я вступила на природничий факультет у 1985 році. Закінчила 

інститут у 1990 році й працюю в ЗОШ № 15 вже 20 років. 5 років навчання 
в інституті були найкращими, яскравими подіями в моєму житті. Ми, 
географи, кожного року відправлялися на польові практики. Після пер-
шого курсу – студентська база в с. Ядути. Міряли глибину озера, їздили до 
Мени в зоопарк, збирали комашок, рослин, слухали розповіді професора 
Марисової про Австралію. Наш куратор Н. А. Панасенко возила групу на 
екскурсію до Москви. 

Після другого курсу влітку наш курс об’їздив всі Карпати й Закар-
паття. Побували в Чернівцях у старовинному університеті. Нас дивували 
студенти-практиканти з Канади. Такі собі патлаті хлопці у порваних 
джинсах, привабливі дівчата, але їх імена... Гнат, Кіндрат, Параска, 
Пріська, Калина. Староукраїнські, мабуть. Бачили музей фігурок із сиру в 
м. Коломия, замок у Хотині, де знімали “Д'Артаньян і три мушкетери”, 
печера в Борщівському районі, чудовий меблевий комбінат у м. Хуст, були 
в Яремчі, бачили печеру О. Довбуша, висотну поясність у горах та перлину 
Карпат – озеро загатного походження Синевір. О, яке там повітря і прозора 
вода, плавала форель! Були на екскурсії до Ужгорода, старовинного замку, а 
біля нього одне з чудес України – “Долина нарцисів”. Ботаніки не в змозі по-
яснити, чому вона виникла. Кожної весни вкривається цвітом диких квітів. 

Так і згадувались у тому краї пісні “Червона рута”, “Водограй”. Бо 
річки Прут, Тиса надто красиві. Після 3-го курсу ми об’їздили весь Крим. 

Але треба згадати про особисте. Це подія мого життя! Після 1 курсу 
наша група була в студентському загоні. Ми працювали півтора місяця в 
дендропарку “Тростянець”. Чистили доріжки, збирали насіння декора-
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тивних кущів, квітки нагідок для аптеки, пололи ялинки в розпліднику... 
і ось із загоном студентів факультету іноземних мов вирішили організу-
вати свято“Нептуна”. Я була головною русалкою, бо мала косу до колін. 
Біля озера в Тростянці в розпал свята я й познайомилась із чудовим хлоп-
цем – тепер моїм чоловіком, Це кохання мого життя – перше, єдине, 
радісне. Петро виявився розумним, був на практиці в Британії, вихова-
ним, порядним, справжнім чоловіком. Отже, я не шкодувала, що моя сім’я 
відпочивала на морі, а мені довелося працювати у загоні. Але в житті, 
мабуть, за працю є винагорода. У моєму випадку – це доля, що склалась 
щасливо.  

Так ось Крим. Ще визначні люди казали, що в Криму ходили, як уві 
сні. Чудова природа, клімат, казкове море. Із групою відвідали “Ластів-
чине гніздо”, Нікітський ботанічний сад, жили в палатках, в Алушті впер-
ше побачили, що то таке відеофільм. Каталися на морських суднах, 
бачили Генуезьку фортецю в м. Судак, дізналися, що то найсонячніша міс-
цевість в Україні. Ще згадала: після літнього студентського загону мене – 
старосту групи й комсорга – за гарну працю нагородили путівкою до 
Латвії, де ми відвідали планетарій, табір для полонених “Саласпілс”, 
музей бурштинових виробів, балет м. Риги. Спілкувались з представни-
ками ансамблю “Пісняри”, бачили місця в Ризі, де знімали фільм 
“Сімнадцять миттєвостей весни”, зокрема “Цветочную улицу”. 

Після 4 курсу ми подорожували тоді ще республіками Середньої Азії. 
Почали з Алма-Ати. Це була практика з екологічної географії, тому голов-
на мета – це відвідання підприємств. Тож в Алма-Аті були на заводі 
шампанських вин та високогірному катку “Медео” (його дамби бережуть 
місто від селевих потоків). Далі Киргизія, м. Фрунзе (тепер Бішкек). Тут 
знаходиться завод турбін, які робили тоді навіть для Японії. 8-ми година 
подорож на автобусі – і ми на озері “Киргизьке море” (Іссик-Куль). На його 
берегах могила Пржевальського-мандрівника. Тут дуже жарко, але вода 
холодна, бо накопичилася з талих льодовиків. 

Дивно було, бо в гуртожитках студенти спали та їли на підлозі. Ми, 
приєднавшись на запрошення місцевих жителів, скуштували національну 
кухню. Манти (це такі вареники), кумис, лаваш, хліб у вигляді млинців, 
цікаві фрукти, горіхи. У червні вже були кавуни й дині. Далі наша подо-
рож пролягла до Самарканда. Були на могилі Тамерлана. Фабрика посуду 
здивувала піалами й сервізами ручної роботи. Нам подарували сувеніри та 
вироби з бавовни. У Таджикистані поблизу м. Душанбе розташована най-
більша електростанція СРСР по висоті плотини 300 м – Курекська ІЕС. 

Дивно, що воду з річок там п’ють люди в аулах, а в горах – тільки 
вівці. На рівнинах все одно нічого не садять, бо одне каміння. 

Нас дуже добре сприймали. Просили співати українських пісень. 
Дуже подобалася “Ти ж мене підманула, підвела”. А от пісню “Два дубки” 
ніяк таджики не розуміли. Чому ж “дубки злилися до купки”? 

Були в Туркменії. Відвідали Ашхабад, Каракумський канал, бачили 
верблюдів, Бавовняний комбінат. Найбільше вразили майстрині на 
фабриці килимів. За день – 1 см килима вручну по пам'яті роблять жінки. 
Усе йшло на експорт. Далі були в м. Баку (Азербайджан), де на вулицях 
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ми були найкращими. Просто за красиві очі нас пригощали черешнями, 
дарували квіти. 

Освіту інститут дав ґрунтовну, глибоку. Викладачі і досі з нами 
спілкуються, хоча бачимося тільки під час перевірки олімпіадних робіт. І 
згадуємо той золотий час! 

 
Спогади Дейкун І. О. друкуються за авторським рукописом, який 

зберігається в фондах укладача.  
 

 
 

Студенти природничого факультету на практиці. 
 Фото О. С. Вобленка 
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Незабутня практика 

 
Вступити на престижний факультет хлопцеві з Сосницького району 

село Змітнів було неважко: склав чотири іспити на “4” бали й пройшов. На 
першому курсі було важко, серед дівчат спецшкіл м. Чернігова зі знанням 
мови не позмагаєшся. Учитись важко... А ще навколо стільки красунь. 
Були викладачі з м. Києва, що мали високі вимоги, тому стипендія 
хлопцю з села не світила. Після першого курсу два роки служив під 
Хабаровськом у тайзі. В Армії поважали й дали найвище звання. 

Прийшов на другий курс уже восени. Яка там англійська мова, після 
армії в голові лексикон скоріше нецензурної лайки, англійську забув. 
Добре, що про нас піклувався факультет – із хлопців-армійців створили 
групу та призначили викладача для підготовки до практичних, семінар-
ських занять. Почав успішно займатися, навіть отримував підвищену 
стипендію. 

І ось удача: на четвертому курсі в квітні пройшов відбір по всіх 
напрямках, навіть у КДБ. І поїхав на навчальну практику до Великобри-
танії. 1988 рік – весь світ гудів про нашу “Перестройку”. У Британії нашу 
групу, що складалася зі студентів всього Радянського Союзу – Свердло-
вськ, Москва, Омськ, Твер, – зустрічали, як почесну місію. Наше фото з 
репортажем опублікували в “Дейлі Телеграф”. Ми зустрічались з мерами 
міст Кардіфф, Бангор. Учились у Кембріджі, Оксфорді. Жили в британ-
ських сім'ях. Дивувалися їхній заможності та незнанні таких осіб, як 
Ленін... Подарунки з України везли такі: горілку, серветки та скатертини, 
вишиті в Ніжині на фабриці “8 Березня” за народними мотивами. 

Відвідали оперу в Ковен-Гарден, були в Грінвічській обсерваторії, де 
проходить нульовий меридіан, у Британському історичному музеї. 
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А головне, практика була настільки корисною, що в мовному 
оточенні я почав думати не рідною мовою, а англійською. 

Повернення додому було приємним. Ми прилетіли в Москву – “Домо-
дєдово”, увесь час хотілося говорити з людьми англійською, посміхатися, 
як це робили британці. В інституті був фурор: одногрупники й викладачі 
милувалися моєю вимовою, але багато хто заздрив успіху. Деякі педагоги 
пропонували викладацьку роботу, але мене поглинуло кохання, потім 
одруження й пішло життя своєю чергою: 10 років працював у сільській 
школі, потім в училищі № 35, № 11 м. Ніжина, зараз викладач Агротех-
нічного інституту, але радий, що синові передались мої здібності до 
англійської мови. 

 
Спогади Дейкуна П. В. друкуються за авторським рукописом, який 

зберігається в фондах укладача. 
 
 

 
Студенти США в гостях у Ніжинському університеті.  

У центрі проректор з навчальної роботи доц. П. М. Никоненко  
та декан факультету іноземних мов доц. О. І. Близнюк 
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КЛИМЕНКО 
Наталія Юріївна 

 
випускниця природничо-географічного 
факультету Ніжинського державного 

педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя 
1991 року, вчитель географії 

 ЗОШ № 5 м. Ніжина 
 

 
 

Спогади про навчання в НДПІ ім. Миколи Гоголя  
 
Напевно, у житті кожної людини є період, куди волів би повер-

нутися, відчути всю щирість і красу пережитого, знову наповнити душу й 
серце неповторними барвами юності, молодості. 

Про навчання згадую лише хороше, добре, світле, чисте, людяне. 
По-іншому бути й не могло. Ректор інституту, у той час, Арват Ф. С. – 
людина з великої літери, користувався повагою й авторитетом серед 
студентів і викладачів. Пам'ятаю, нас переповнювала гордість: ми 
студенти гоголівського вишу. Мені пощастило, бо я навчалася на кращому 
факультеті – природничому. Визнаю, мрія бути вчителем не сильно мене 
тішила. Але за те що маю, дякую щиро долі. 

 

 

Декан природничого факультету доц. І. І. Кочерга 
 
Вступні іспити, співбесіда з деканом факультету І. І. Кочергою – це 

особливі спогади. Іван Іванович Кочерга – талановитий педагог, добра, 
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порядна людина, спеціаліст та інтелектуал. А як він умів жартувати й 
“виховувати” горе-студентів! 

Були різні ситуації, але ніколи ми, студенти, не відчували, що до нас 
байдуже ставилися. Декану вистачало і сил, і часу на все: рейд до 
гуртожитку, читального залу бібліотеки, незабутні екскурсії в центри 
хімічної промисловості України (м. Дніпропетровськ, Запоріжжя тощо). 
Головне, Іван Іванович мав почуття гумору, такт, інтелігентність, любив, 
поважав молодь, і тепер я згадую його з великою вдячністю саме за уроки 
спілкування зі студентами. 

Коли я навчалася, ми всі були комсомольцями. Обов'язково 
проходили комсомольські збори, де разом з куратором (Ногою П. В.) обго-
ворювали всі нагальні проблеми: навчання, поведінку, розподіл стипендії, 
гуртожитку, планували свої справи. Петро Володимирович був справжнім 
батьком, що міг і пожаліти, і посварити, а головне – давав нам можливість 
самостійно приймати правильні рішення. Особливо, що стосувалося 
матеріального забезпечення. Нас у групі було 30, стипендію одержували 
всі. Але хто повну – 50 карбованців, звичайну, або 75 – підвищену, хто 
ділив одну на двох чи на трьох. Тобто дух справедливості, рівності й 
відповідальності, змагання й заохочення панував у нашій групі А. 

Пам’ятаю І курс, за нормами соціалістичного змагання ми вибороли 
перше місце. Нашу групу преміювали безкоштовною поїздкою в табір села 
Ядути. Щастю не було меж! Ми – найкращі в інституті! Цьому передували 
перемоги в студентській спортивній спартакіаді, огляді художньої 
самодіяльності, навчання тощо. Саме ця поїздка нас здружила на все 
подальше життя. 

Яскраві спогади – збір врожаю восени, сільгоспзагони влітку. Але ця 
школа життя дала тільки хороші плоди. Праця в колгоспах і на полі, на 
току, спілкування в неформальних обставинах із викладачами все більше 
робили з нас справжніх людей, що вміли цінувати різну працю, вихову-
вали повагу до різних професій, формували гарні якості людини. 

З теплотою в серці й великою повагою згадую викладачів природ-
ничого факультету Марисову І. В., Канівець В. М., Солдатову І. М., 
Семиніхіну К. С., Панасенко Н. А., Курсон В. В. та інших. 

Приємно згадати: на нашому природничому факультеті завжди па-
нував дух рівності, справедливості, чистоти й поваги в стосунках між усіма 
працівниками: студентами, лаборантами, викладачами. Саме це цінне. 

Яскраві спогади залишили незабутні практики з різних предметів: 
зоології – Карпати, хімії – Дніпропетровськ, методики біології – Севасто-
поль тощо. Специфіка факультету – постійні виходи в природу, збір 
матеріалу, спостереження тощо. 

Напевне, саме дух гармонії природи наповнює наш природничий 
факультет світлими барвами щирості, що так приємно згадувати. Незаба-
ром виповниться 20 років, як я закінчила інститут, але щоп’ятирічна 
традиція збиратися групою ніколи не втратить сенсу в нашому житті. 

 
Спогади Клименко Н. Ю. друкуються за авторським рукописом, який 

зберігається в фондах укладача. 
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Професор І. І. Гордієнко на практичному занятті 
 
 

 
 

Дендрологічний куточок, створений професором І. І. Гордієнком  
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Кафедра географії –  
організатор навчальних екскурсій та походів 

 

 
 

Члени кафедри географії 
 
 

 
 

У поході. Буцький каньйон 
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АНДРУСЕНКО 
Ганна Василівна  

 
випускниця факультету іноземних мов 
Ніжинського державного педагогічного 
інституту ім. М. В. Гоголя 1991 року, 

вчитель вищої категорії 
 

 
 

 

Миттєвості студентського життя 
 

Студентські роки… Вони завжди викликають теплу хвилю в душі. І 
навіть зараз, проїжджаючи повз університет, голова сама собою поверта-
ється в бік старовинної будівлі, а якщо хтось із студентів знаходиться в 
автобусі й просить зупинитися на зупинці “Університет”, я заздрістю 
проводжу його очима й ще раз усвідомлюю, що я її все ж “проїхала”. Так 
було і цього разу, коли моя колишня учениця, а нині студентка IV курсу 
філологічного факультету Перевера Ольга, поспішала на екзамен. Оля 
хутко зачинила за собою двері, а я полинула у свої спогади… 

Літній табір відпочинку для молодших школярів Талалаївської серед-
ньої школи. Я – одна з учениць. Вихователі проводять з нами бесіду про різ-
ні види професій, а потім запитують у вихованців, хто ким хоче бути. 
Майже всі діти (і хлопчики, і дівчатка) називали професію космонавта й 
льотчика, а я тихенько сказала: вчителькою. Старша дівчинка подивилася 
на мене серйозно й прокоментувала: “Щоб стати вчителькою, треба дуже 
гарно вчитися”. Не знаю чому, але тоді мені здалося, що це для мене недо-
сяжна вершина. І ця мрія трішки забулася. Училася я добре, але відмін-
ницею була лише один рік, у четвертому класі. Та в старших класах самі 
вчителі порадили мені вступити в педагогічний. Залишалося обрати лише 
фах. Але ця проблема вирішилася сама собою після того, як я взяла участь 
в обласній олімпіаді з англійської мови. Серед учасників я була далеко не 
першою і тому відчула в собі велике бажання навчитися говорити 
англійською. Пам'ятаю співбесіду перед вступними екзаменами. Лідія 
Семенівна Панова, доцент кафедри англійської мови, порадила мені не 
вступати на факультет іноземних мов тому, що бракувало знань. Та я була 
впертою, мала велике бажання, а ще відчувала підтримку держави (з однієї 
нашої школи нас, випускників, вступило до педагогічного інституту дев’ять, 
і шістьом із нас видали цільові направлення з обласного відділу освіти). 
Завдяки цьому направленню я вступила до інституту з першого разу. 
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Пам’ятаю сонячний вересневий день 1986 року, коли нас, першо-
курсників, зібрали на святкову лінійку, щоб вручити студентські квитки. 
Ми стояли навпроти старого корпусу інституту і відчували, яка сильна 
енергія йде від цього великого будинку. Нас щиро вітали кращі викладачі 
факультету іноземних мов: Олександр Ісаакович Близнюк – декан факуль-
тету, Лідія Семенівна Панова – завідувач кафедри англійської мови, Нонна 
Миколаївна Жилко – доцент, викладач методики вивчення іноземних мов, 
Роман Львович Гуревич – викладач фонетики англійської мови, Олена 
Василівна Бартиш – викладач граматики англійської мови, Іван Кирило-
вич Харитонов – викладач практики англійської мови та багато інших 
викладачів і лаборантів. Вищеназвані були найповажнішими педагогами 
факультету іноземних мов.  

 
Викладачі факультету іноземних мов доц. О. І. Близнюк, 

С. В. Тезікова, В. О. Коваленко та ін. 
 
 

Своїми руками вони закладали факультет нашої освіти. Ми часто 
зверталися до них за порадою, а вони віддавали нам свої знання. А які 
цікаві лекції з англійської літератури подавав Анатолій Іванович 
Завальнюк! Він один із небагатьох, хто в той час розмовляв з нами 
українською мовою (російська була в той час поширена, можливо, через 
те, що більшість студентів були мешканцями Чернігова, Києва, Білої 
Церкви та районних центрів Чернігівської області, вихідців із сіл на 
нашому факультеті були одиниці). 

Практику англійської мови студенти групи вивчали з заступником 
декана Володимиром Опанасовичем Коваленком. Він був нашим 
улюбленим викладачем, а ми – його кращими й першими студентами в 
нашому інституті. До нас він завжди звертався з особливою повагою. 
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Дійшовши до третього курсу, ми почали вивчати німецьку мову. У її 
чарівний світ нас повела Ольга Петрівна Добровольська, хоча й молодий, 
але досить досвідчений педагог. Це від неї ми дізналися, що Гельмут Коль 
у перекладі означає “капуста”. Ольга Петрівна вселяла в нас натхнення, і 
ми з новою енергією бралися за вивчення німецької мови. Інколи ці знання 
приходили мені на допомогу. А в інституті нам на допомогу завжди 
приходила наш куратор, Валентина Олексіївна Коломієць. Разом із нею ми 
подорожували по колишньому Радянському Союзу, відвідували театри та 
концертні зали в Києві. Вона намагалася прищепити нам любов до 
прекрасного, допомагала в підготовці різних свят. Адже ми вважили себе 
особливими серед студентів інших факультетів. У ті дні всі: і викладачі, і 
студенти – ходили в піднесеному настрої. І навчання чомусь давалося 
легко. А скільки енергії ми витратили на приготування нашого прощаль-
ного “капусника”! І хоча підходив час прощатися, ми розуміли, що ці 
хвилюючі миті завжди спливатимуть у пам’яті, нагадуючи про те, що 
безтурботна студентська пора, пора юності, завжди буде приймати у свої 
обійми все нових і нових юнаків і дівчат. І якби можна було повернути 
стрілки годинника назад і поставити перед собою запитання “Куди піти 
вчитися?”, я б знову обрала Ніжинський педагогічний, факультет іно-
земних мов. 

 
Спогади Андрусенко Г. В. друкуються за авторським рукописом, який 

зберігається в фондах укладача.   
 
 

Зустріч із випускниками факультету іноземних мов 
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НАУКОВИЙ “ПРОРИВ” КІНЦЯ 80-Х – ПОЧ. 90-Х РР. 

 
Викладачі Ніжинського педагогічного інституту,  

що стали докторами наук і професорами 
 

 
 
 

Самойленко Г. В. 
(1988) 

Гетман І. М. 
(1991) Якушевський В. Г. 

(1989) 

Ростовський О. Я. 
(1994) 

Яковець В. П.  
(1993) 

Ковальчук О. Г.  
(1992) 
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БІЛОНЕНКО 
Геннадій Григорович  

 
випускник факультету іноземних мов 
Ніжинського державного педагогічного 

інституту 1994 року, учитель 
 

 
 

 

 
Спогади про альма-матер 

  
Швидко плине час. От уже і пішов шістнадцятий рік, як я закінчив 

Ніжинський державний педінститут імені Миколи Гоголя і працюю в 
школі викладачем англійської та німецької мов. Здається, зовсім недавно, 
маючи за плечима десятилітку й золоту медаль за відмінні успіхи в 
навчанні, а також службу в лавах Збройних сил, я склав на відмінно 
вступний іспит з англійської мови і, окрилений успіхом, летів вниз по 
східцях старого корпусу інституту поділитися радістю з батьками, які 
схвильовано чекали на мене серед колон біля входу. 

Лише ставши студентом, я почав усвідомлювати, яку ауру, ось уже 
понад століття, зберігають ці товстелезні стіни колишнього маєтку графа 
Безбородька, скриплячі східці лівого крила будівлі, вікові дуби, ставок у 
графському парку тощо. Оглянувши численні меморіальні дошки, я 
діййшов висновку, що зробив правильний вибір навчального закладу, 
оскільки такі прізвища, як Гоголь, Гребінка, Глібов, загальновідомі та 
визнані науковою та культурною спільнотою. 

Провчившись певний час і познайомившись ближче з викладачами, 
я дізнався, що ті двоє “занадто допитливих” на вступному іспиті чоловіків 
є відповідно декан та заступник декана факультету іноземних мов 
Близнюк О. І. та Коваленко В. О., які згодом навчали нас, “зелених” 
студентів, усіх премудростей та прийомів педагогіки. І взагалі, наш 
тодішній декан Олександр Ісакович був, висловлюючись мовою 
шоу-бізнесу, “мегазіркою” на небосхилі всього навчального закладу. 
Людина високого професіоналізму і гуманізму, яка завжди поспівчуває й 
допоможе в скрутну хвилину, ось таким закарбувався в моїй пам’яті 
Олександр Ісакович. Він і зараз в міру своїх сил допомагає рідній “Гімназії 
вищих наук”, живе її сьогоденням і цікавиться планами на перспективу, 
передавши кермо правління факультетом молодій, енергійній зміні, 
вихованій ним та його колегами: Пановою Л.  С., Харитоновим І. К., 
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Гуревичем Р. Л. Саме вони високо тримали планку досягнень факультету 
і, відповідно, вимагали високої самовіддачі від своїх студентів. 

Не менш цікавим було й культурне та спортивне життя інституту. 
Ще з самого ранку в графському парку запросто можна було зустріти 
викладачів, що розминалися на спортмайданчику після щоденної три-, а в 
кого і п'ятикілометрової оздоровчої дистанції на стадіоні, що знаходиться 
неподалік від навчальних корпусів. Саме один з них, викладач історії 
Томек В'ячеслав Йосипович, своїм прикладом і надихнув мене на 
ранковий біг, яким я залюбки займаюсь і до цього часу. 

А як не згадати конкурси КВК між факультетами, коли й викладачі, 
і студенти, незважаючи на вік і ранги, як одна сім'я, готувались і 
вболівали разом під час виступу своєї команди. 

А чого варта романтика щорічних виїздів на збір картоплі й хмелю в 
господарства Ніжинського району? Після повернення з робіт на заняття 
кожна навчальна група ставала ще більш згуртованою й монолітною.  

Ну а студентські будні в гуртожитку – окрема сторінка героїчної 
боротьби “вічно голодного” студента за виживання від понеділка до 
п'ятниці, коли нарешті можна було зробити “рейд по тилах” із метою 
поповнення “схудлих” за тиждень запасів харчів. Пригадуються і перші 
симпатії на курсі. Деякі з них тривали недовго, інші поступово переросли 
в міцну дружбу, а згодом – у міцні шлюбні пари, які вже мають дорослих 
дітей. І взагалі, студентське життя наскільки багатогранне, що всього і не 
перерахувати. Але у моїй власній біографії Ніжинський період залишив 
лише приємні спогади. 

 
Спогади білоненко Г. Г. друкуються за авторським рукописо м, який 

зберігається в фондах укладача.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Студенти факультету іноземних мов у лінгафонному кабінеті 
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ГРАДОБИК 
Алла Олексіївна  

 
випускниця факультету іноземних мов 
Ніжинського державного педагогічного 
інституту ім. М. В. Гоголя 1994 року,  

вчитель ЗОШ № 11 м. Ніжина 
 

 
 

 
Спогади 

 
У 1990 році я вступила на факультет іноземних мов, де вивчала 

англійську й російську мови та літературу. Першим моїм деканом була 
жінка [Ніна Олександрівна Колеснікова – Упоряд.], що закінчила універ-
ситет у Росії. Вона вільно володіла німецькою мовою, її всі поважали та 
боялися, а для мене вона була ідеалом. Я завжди брала з неї приклад і 
намагаюся це робити до цього часу. Напевне, саме вона надихнула мене 
стати старостою групи. 

Час минув легко та швидко, хоча навчання приносило різні сюр-
призи. Неодноразово наша група отримувала двійки за невивчені завдан-
ня, звітувалася за порушення поведінки. Часом свідомо не готуючись до 
семінарів, отримувала двійку, яка іноді приносила більше задоволення, 
ніж п’ятірка. 

Як староста групи, я багато часу проводила на старостаті, днях 
факультетів та інших обов’язкових заходах. Протягом п’яти років це так 
набридло, кожного ранку звітуватися деканові за провину групи чи 
окремих осіб. Але попри всі неприємності, ми трималися гідно, завжди 
визнаючи свою провину. 

Другим деканом був Олександр Ісакович Близнюк, який попри всі 
намагання показати себе дуже суворою, міцною людиною залишився в 
моїй пам’яті дуже добрим та справедливим чоловіком, який завжди 
знаходив вихід із різних ситуацій. Олександра Ісаковича студенти дуже 
поважали, завжди дивилися на нього щирими очима, сповненими довіри 
та гордості за цю людину. 

Викладацький склад був різним. Одні залишили приємні спогади, 
інші ж навпаки. Найбільше мені запам’яталися кандидат наук Іван 
Кирилович Харитонов та Олена Володимирівна Сологуб. Саме їхні пари та 
семінари проходили дуже легко. Вони завжди проводили цікаві лекційні 
заняття. На яких не тільки доносили до нас теми подані в лекційній 
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програмі, а й завжди додавали щось нове, іноді, включаючи розповіді зі 
свого життя. Ми навчалися життя за партами університету саме з лекцій 
викладачів, які іноді йшли нам на поступки, розуміли нас, пояснюючи той 
самий матеріал три, а іноді й чотири рази підряд, не боячись витрачати 
свій дорогоцінний час. Я думаю, нам є чим їм завдячувати. Але були 
викладачі, яких хвилювали не знання учнів, а їх дорогоцінний час, 
напевне, тому, я не можу сказати щось приємне про цих людей. Їх не 
хвилювали обставини, у які може потрапити людина, гадаючи, що за це 
ми скажемо їм “дякуємо”. Повірте, крім розпачу, марно витрачених сил на 
предмет, який був не головним і не відігравав великої ролі – приносив 
сльози, недоспані ночі, тільки через гарну оцінку в заліковій книжці. 
Багато часу було витрачено на різні предмети, які не знадобилися мені в 
цьому складному житті. 

Але час минав 
швидко, і ось уже 
третій курс. Настала 
практика. Я не возила 
дітей в табори, а про-
ходила практику в 
школі № 15. Там я 
слідкувала за учнями 
на майданчику. Дуже 
цікаво проводила час, 
коли ми їздили збира-
ти хміль на Пивзавод 
(я вже не пам’ятаю 
назви села). Жили у 
будиночках, багато 
часу проводили на 
зборах хмелю. А ось 
коли поверталися до 

табору, починалися вечори під гітару та пісні. Але найбільше в пам’яті 
закарбувався голод. Нам завжди хотілося їсти, для мене це були не 
найкращі дні. Ми часто писали листи додому й просили надіслати грошей. 

Дні факультетів проводилися дуже весело. Я відвідувала їх із 
великою цікавістю, це був відпочинок між парами. Також виступи КВК. 

Після отримання диплома про закінчення в 1995 році Ніжинського 
педагогічного інституту я вирішила, що обов’язково стану людиною, яка 
може гордо називати себе “Вчителем”. 

Я дуже вдячна викладачам, що змогли зацікавити мене в навчанні. 
Навчили допомагати людям, виховали в мені справедливого та суворого 
вчителя. 

 
Спогади Градобик А. О. друкуються за авторським рукописом, який 

зберігається в фондах укладача.  

Колеснікова Ніна Олександрівна  
проводить заняття зі студентами 
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ДОРОШЕНКО 
(ПОНОМАРЕНКО) 

Ярослава Василівна  
 

випускниця істоико-філологічного 
факультету Ніжинського державного 

педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя 1995 року,  
учитель української мови,  

літератури та зарубіжної літератури  
Ічнянської ЗОШ I–III ступенів № 3 

 
 
 
 

Моя Альма-матер! 
 
Звертаючись до Тебе через роки, відчуваю трепіт душі й хвилювання 

серця. Немало часу минуло від першої зустрічі з тобою (із 1990 р. по 1995 р. 
навчалася на філологічному факультеті за спеціальністю “російська мова, 
література та художня культура”). Пам’ятаю, як училися відповідальності 
й працездатності, переборювати страх, “не зможу” й “не витримаю”; як 
подобалося слово “студент”. Поступово прийшло усвідомлення того, що 
навколо – новий, особливий світ, ровесники, друзі, суворі, але цікаві 
викладачі. А ще через деякий час разом з іншими була впевнена, що 
навряд чи є щось красивіше й важливіше за її Величність Літературу. Із 
завмиранням серця слухала О. В. Плаушевську, і здавалося, що змовкали, 
зачаровані, і самі жителі Олімпу. А коли у дзвінкій тиші аудиторії з вуст 
С. Г. Бурова звучала поезія “срібного століття”, то не було сумніву, що десь 
тут, зовсім поряд, причаїлися ахматівські героїні – закохані, страждаючі, 
але горді й незламні. 

Я пам’ятаю Вас усіх: Н. М. Жаркевич, Г. В. Самойленка, Л. В. Луш-
ник, Л. А. Івасенко, Ф. Т. Євсєєва, А. С. Білу, Ю. В. Якубіну, В. О. Сидо-
ренко й ще багатьох-багатьох… Радію від того, що маю можливість ще раз 
подякувати Вам за знання, за Вашу витонченість, інтелігентність, красу 
душі, фанатичне ставлення до роботи і, нарешті, за найголовнішу науку: 
усвідомлення того, що без хліба жити важко, а без духовності – неможливо. 

Низько вклоняюся світлій пам'яті тих викладачів, яких уже немає 
серед нас. Але що я кажу – немає?! Вони продовжують жити в нас (тисячах 
своїх студентів)  і в наших учнях. 
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Альма-матер… Ти – особлива сторінка в житті кожної людини. Це 
роки напруженої праці, творчої радості, перших успіхів, пізнання світу й 
самого себе. Це ті спогади, що з роками не тьмяніють, а залишаються 
яскравими й барвистими. 

Із теплом у душі й усмішкою на обличчі пригадую, як ми, юні, наївні 
й щасливі, щодня прагнули пройти “гоголівськими” сходами (це ж треба – 
ними ходив сам Гоголь! А раптом станеться якесь диво?!) й щиро вірили, що 
в старому корпусі вишу (нашого, рідного) живе дух великого письменника… 

Згадую власні поетичні рядки, присвячені місту студентської 
юності… 

Тихо город застыл в ожидании снега, 
Только гомон вокруг воробьев да синиц; 
Приуныли деревья, как от быстрого бега, 
А быть может, им холодно без зелёных ресниц… 
На его площадях не услышать курантов, 
Только тянуться в небо купола церквей… 
И под солнцем раскинулся белым гигантом 
Гоголевский лицей. 
Я первой вечерней звезды дождусь… 
Удивляясь умелым осени кистям, 
К Шевченко и Заньковецкой пройдусь 
Тропой из последних кленовых листьев… 
Теряет ноябрь последнюю нежность, 
И скоро иней заблещет на ветках голых. 
… Я люблю тебя всё-таки, Нежин, 
Несмотря на предзимний холод. 

Доля подарувала мені ще одну зустріч із Тобою, Альма-матер (із 
2003 р. по 2005 р. здобувала другу вищу освіту за спеціальністю “укра-
їнська мова, література, зарубіжна література). Цього разу входила до 
Храму Наук, як уходить глибоко віруюча людина до Храму Господнього. 
Це було повернення в юність, незабутні зустрічі з цікавими людьми, що 
стоять на боці рідного слова. Не вірю, що національна мова, культура, 
історія можуть занепасти, маючи таких духовних сторожів. 

Низько вклоняюся Тобі, Альма-матер, дякую за науку й життєву 
мудрість! Бажаю жадібних до знань і світла студентів, розвитку й розквіту! 
Нехай змінюються президенти, вирують навколо політичні пристрасті, а 
Ти твердо й спокійно залишайся на стороні духовності, білоколонна 
перлино! 

 
Спогади Дорошенко Я. В. друкуються за авторським рукописом, який 

зберігається в фондах укладача. 
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Письменники-випускники інституту: В. Мордань, Є. Гуцало, Л. Горлач, 
О. Ющенко після зустрічі зі студентами та викладачами 
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ЗУБКО (ЛЕВЧЕНКО) 
Тетяна Миколаївна  

 
випускниця природничого факультету 
Ніжинського педагогічного інституту 

 ім. М. В. Гоголя, учитель географії та біології 
в Дубовогаївській ЗОШ І–ІІІ ступенів 

 
 

 
 

[Спогади про навчання в НДУ ім. М. Гоголя] 
 
Із давніх-давен професія вчителя була творчою та відповідальною. 

Спілкування з дітьми завжди приносить насолоду, радість, відчуття того, 
що ти комусь потрібен. 

Навчаючись ще в школі, я зустріла чудових людей, які були моїми 
вчителями, тому вже з першого класу мріяла стати педагогом. Навіть 
уявляла, як буду заходити до класу, пояснювати урок. Отож закінчивши 
школу, без вагань відвезла документи для вступу до Ніжинського 
педагогічного університету (на той момент це був інститут). Це було у 
1989 році. Школу я закінчила зі срібною медаллю, тож мала право 
складати лише один екзамен при вступі за умови, якщо складу перший на 
“п'ятірку”. Але доля розпорядилася по-іншому і я отримала “четвірку”. 
Унаслідок цього мусила здавати всі три екзамени. Це були: географія, 
біологія та українська мова. Цього разу доля посміхнулась, і я стала 
студенткою природничого факультету. 

Настання навчального року чекала з нетерпінням, бо ж дуже кортіло 
дізнатися, як це навчатися у виші. Це мало бути дуже цікаво і я не 
помилилася. Зустрічі з новими людьми приносила лише задоволення. Нас 
зразу ж розділили на групи (у мене була 14-та група), і почалося 
знайомство із одногрупниками та викладачами. 

Деканом нашого факультету був, нині покійний, Іван Іванович 
Кочерга. Я дуже боялася його. А от куратори в нас чомусь змінювалися 
часто, ми не встигали навіть запам'ятати їхні прізвища. Зате викладачів 
пам'ятаю добре, часто згадую та розповідаю про них своїм учням. Хіба 
можна забути про цікавого викладача Шешурака Павла Миколайовича, 
його борідку, короткі штани і беззубу посмішку. Але всі вчені люди трохи 
дивні. 

Цікавими були уроки Сєнченко Г. Г. (нині декан природничого факуль-
тету), Марченко, Криловця, Бездухова, Марісової, Падун, Суховєєва В. В. 
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Це були тільки лекції, практичні, семінари, але як можна вивчати 
географію і біологію без практик, які ми проходили й на агробіостанції 
університету, і в Ядутах, у студмістечку, і в Новгороді-Сіверському. Ці 
практики і були, мабуть, справжнім студентським життям. Цікаві 
подорожі, вечори біля вогнища, ранкова зарядка, малювання карт, що 
стомлювали, рюкзаки із зібраними мінералами складали повну картину 
студентської роботи. Разом із нами завжди були викладачі, навчатися й 
працювати з якими було надзвичайно цікаво. 

 
 

 

 
 

Навчальна практика студентів-географів.  
Фото М. О. Барановського 

 
 

Багата матеріальна база університету давала змогу пізнавати 
навчальний матеріал максимально близько до природи. 

І тепер, подаючи на біології тему “Земноводні”, часто пригадую, як 
на уроках анатомії ми мали змогу вивчати будову жаби на живих 
екземплярах. Це було неперевершено. 

Цікаві, захоплюючі уроки непомітно підводили до сесій, на яких 
доводилося “попотіти”. Але якщо протягом семестру регулярно вчитися, 
то екзамени зовсім не страшні. Дуже часто використовували шпаргалки 
різних видів. Отак проходили сесії. 

Та чи буде студентське життя справжнім, якщо не сказати про 
життя в гуртожитку. На першому курсі я жила в гуртожитку № 3, кімнаті 
№ 201. Дівчата, з якими поселилася, були хорошими. Лише одна, Галя, 
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виявилася злодійкою, то ми її виселили й залишилися втрьох: я, Свєта 
Усенко і Леся Поліщук. Здружилися зразу ж. Жили спокійно, оскільки 
був перший курс, то всього боялися. А на другом курсі перейшли в 
гуртожиток № 1, кімната № 51. Там було веселіше. Нас було вже п'ятеро –  
додалилося дві четвертокурсниці, але дівчата були хороші, тож подружи-
лися відразу. Робили все разом, ділилися всім, допомагали одна одній, не 
зв'язувалися ні з якими сумнівними, буйними компаніями, тому 
претензій із боку комендантів не було. 

Так було два роки. А потім я вийшла заміж і змушена була перейти 
на заочний відділ, і четвертий, і п'ятий курс навчалася заочно, але й досі 
згадую своє коротке трьохрічне студентське життя. 

Закінчила навчання в 1995 році. Отримала “синій” диплом (усі 
четвірки). На той час уже працювала в школі. 

 
Спогади Зубко Т. М. друкуються за авторським рукописом, який 

зберігається в фондах укладача. 
 
 

 
 
 
 

Польова практика студентів-біологів під керівництвом О. С. Вобленка 
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РОЛИКОВА 
Ірина Юріївна  

 
випускниця природничого факультету 

(спеціальність “географія та біологія”)  
1996 року, учитель біології 

Червонопартизанської ЗОШ I–III ст. 
 

 
 

 

Пам’ятні миті студентського життя 
 
Я добре пам’ятаю уроки, які  викладала в мене Ірина Юріївна. 

Кожен із них був дуже цікавим та захоплюючим. Незабутніми були 
екскурсії, які завжди завершувалися цікавою розповіддю. Це дійсно 
вчитель, який любить свій предмет і знає, як його донести до інших. 

Я навчалася в Ніжинському педагогічному інституті ім. М. В. Го-
голя на природничому факультеті  за спеціальністю “географія та біологія” 
з 1991 по 1996 рр. 

На одній із лекцій з предмета “Основи промисловості й сільського 
господарства” Іван Іванович Кочерга, декан природничого факультету, 
сказав нам, студентам: “Запамятайте ці роки, бо студентські роки 
неповторні!” 

І насправді, це найкращі роки юності, коли ми розквітали, розкрива-
лися, формувались як особистості. Це наша жага до знань, яка переплі-
талась із сміливим відпочинком. Це перші серйозні знайомства з видат-
ними людьми, які здійснили вагомий внесок у розвиток природничої 
науки. Це перша справжня дружба й наміри розібратися в людях, перше 
для когось кохання. Це перше самостійне життя, далеко від дому, перші 
серйозні випробування. Це перший суп із квасолі в гуртожитку… (яка 
звичайно недоварилася). Це великий колектив, де не можна припуститися 
будь-якої помилки. Це знання, які потрібно отримати, бо від них залежить 
твоє майбутнє, твій розвиток. 

На факультеті навчалося 90 студентів. Ми всі були згуртовані, 
дружні й саме тому я пам’ятаю кожного поіменно не тільки зі своєї групи, 
а й із курсу. Із багатьма підтримую зв’язки й на сьогодні. У нас, студентів, 
існувала взаємодопомога, взаємовиручка в навчанні. Ми ділилися лек-
ційним матеріалом, підручниками, які на той час були великою рідкістю, 
бо не було в нас ні комп’ютерів, ні ксероксів. А була одна книга на весь 
курс. І тому без підтримки один одного з цією проблемою не справитись.  
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Пам’ятаємо, як з ентузіазмом їздили групою на збір урожаю кар-
топлі в колгосп Чернігівської обл. Рано-вранці вставали, снідали та їхали 
на поле. А ввечері за селом розпалювали багаття й співали студентських 
пісень під гітару до пізньої ночі. Для нас, студентів, постійно опалювали 
лазню, яка всередині була вся в дзеркалах і оздоблена деревом. 

За роки навчання ми збирали багато колекційного матеріалу, зо-
крема з зоології. Колекцію комах допомагав збирати й класифікувати 
викладач кафедри зоології Павло Миколайович Шешурак. Одна зі сту-
денток напередодні показу додала до своєї колекції “свіжо спійманого” 
таргана. А коли підняла кришку своєї коробки, де знаходилась колекція, 
то побачила, що в ній було багато дрібненьких тарганів (коробочка від 
мертвого таргана відпала, а там знаходились дозрілі малі таргани). Було 
сміху, звичайно… 

 

 
 

На практиці із зоології 
 

 
Нас возили на екскурсії по історичних пам’ятках України: до 

Канівського заповідника, Київського ботанічного саду, Нікітського 
ботанічного саду (пів-в Крим), Тростянця, с. Качанівки Чернігівської обл. 
Це прекрасні витвори мистецтва, ландшафтного дизайну, де втілення 
людського розуму переплітається з реальними можливостями. 

Пам’ятаю, як під час педагогічної практики в таборі “Кастель” (пів-в 
Крим, с. Малий Маяк) я вперше побачила Кримські гори, Чорне море. Це 
було захоплююче, незабутнє видовище. Рано-вранці з м. Симферополь ми, 
група студентів, їхали тролейбусом, який кружляв гірськими вузькими 
дорогами; піднімалися то вгору, то вниз, повертаючи різко то ліворуч, то 
праворуч. І тут я побачила внизу голубу прірву, від якої запаморочилося в 
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голові. Я дивилась на море, покрите вранішнім туманом, з висоти 
приблизно до 1000 м. Це було незвичайно, вражаюче. 

А під час зоологічної практики ми 2 тижні жили в палатках, під 
відкритим небом на березі річки поблизу лісу. Ми по черзі варили їсти на 
багатті в казанках. Зустрічали схід сонця, плавали і разом з таким 
відпочинком навчались. Під час екскурсії по болотах  на півночі Черні-
гівської області бачили рідкісні види птахів, які занесені до Червоної 
книги України й знаходяться під охороною закону. Одного разу ми разом 
із викладачами заблукали в цих болотах і пізно ввечері знайшли дорогу до 
нашого табору. Утомлені, знесилені, ми ще довго захоплено розповідали 
один одному про пережиті почуття. 

Спогади про навчання в інституті залишаться в моїй пам'яті на-
завжди. Отже, і ви насолоджуйтесь студентськими роками. Вони 
неповторні. 

 
Спогади Роликової І. Ю. друкуються за авторським рукописом, який 

зберігається в фондах укладача.  
 
 

 
 

Викладачі природничого факультету після зустрічі з випускниками 
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ЛИХАЧОВА 
Галина Іванівна  

 
ипускниця історико-юридичного факультету 

Ніжинського державного педагогічного 
університету ім. Миколи Гоголя 2000 року, 

учитель історії 
 

 
 

 

 
Найкращі роки мого життя 

 
У перший рік свого навчання в університеті я невпевнено відчиняла 

ці двері, дуже довго шукала необхідну аудиторію, сором’язливо віталася з 
незнайомими мені людьми, шукала рідні обличчя. І знайшла, але не 
тільки моїх колишніх однокласників, а ще багато чудових та милих 
людей, які протягом п’яти років стали мені другою родиною. 

Згадуючи студентські роки, я б хотіла зазначити, що це був най-
кращий період мого життя. Чудові одногрупники, привітні викладачі, 
12 білосніжних колон – усе це назавжди закарбувалося в моїй пам’яті. Не 
можна оминути увагою і спогади про гуртожиток № 3, де я прожила 
5 років. Інколи без світла, інколи без води, але життя було цікавим. 

Перша сесія насунула на нас зненацька. Безсонні ночі перед іспи-
тами, уразлива тиша в аудиторіях, страх розгорнути залікову книжку і 
дізнатися свої перші оцінки. Але цей етап ми пройшли мужньо, як 
говориться: “Після першої сесії ти – офіційно СТУДЕНТ”.  

Ніколи не забуду енергійного Григорія Васильовича Самойленка, 
якому  перед від’їздом на екскурсію до Києва спало на думку попередити 
нас, щоб ми вдягли легке взуття… 

Але ж ми, молоді та гарні, хотіли виглядати в столиці, як і всі, не 
відстаючи від тенденцій моди, і тому взули черевики на високих підборах, 
одягли коротенькі спіднички – і… вже ввечері  шкодували, що його не 
послухали. Напевно, ми тоді обійшли пів-Києва, екскурсія була 
пречудова.  

Згадується, як прогулювали пару О.В.Забарного, такого цікавого й 
досвідченого викладача, журналіста. Тікаємо було через перший поверх і 
обов’язково зустрінемо його на виході.  

Інколи у нас проходили надзвичайно веселі пари, особливо восени. 
Коли наставала чарівна золота пора, Забарний пропонував нам “пори-
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мувати”. І от ми, занурившись у світ слів, починали творити, іноді 
виходили доволі непогані вірші.  

Узимку засніжений університет ставав ніби непомітним, білим-бі-
лим, аудиторії були холодними, особливо на першому поверсі. Єдиним 
порятунком був читальний зал, де ми часто працювали і… жартували. 

Ось і останній день, сходжу вниз і бачу, як повільно зачиняються 
двері університету й відчиняються зовсім інші – двері в самостійне життя. 
Минуло 10 років, а я досі крокую повз величезного “білого красеня” і зі 
сльозами на очах згадую найкращі роки студентського життя... 

 
Спогади Лихачової Г. І. друкуються за авторським рукописом, який 

зберігається в фондах укладача.  
 
 
 

 
 

Кафедри всесвітньої історії 
історико-юридичного факультету 

 
 
 

Кафедра історії України 
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Футбольна команда істориків 
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ГРЯЗЮК (ГОЛУБ) 
Наталія Миколаївна  

 
випускниця історико-філологічного 

факультету (спеціальність “українська мова 
та література”) Ніжинського державного 
педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя 

1995 року, кандидат педагогічних наук,  
доцент кафедри методики викладання  

української мови і літератури Ніжинського  
державного університету імені Миколи Гоголя 

 
 

 
Згадки про близьке і вічне 

 
Згадуються перші дні перебування в університеті… Знайомство зі 

світлими аудиторіями, які мені тоді здавалися такими великими, дещо 
загадковими, таємничими... 

Екскурсію проводив наш куратор – О. В. Забарний, стрункий, чорня-
вий, енергійний, веселий… Він так багато розповідав нам про навчання в 
цьому закладі, про те, що на нас чекає, труднощі, які на нас чатують… 

Постають в пам’яті радісні, привітні очі Г. В. Самойленка – декана 
історико-філологічного факультету, який по-особливому ставився до нашої 
групи, вважаючи нас уже дорослими, самостійними вчителями (ми на той 
час мали за плечима диплом учителя початкових класів).  

Професор Г. В. Самойленко викладав курс історії російської літера-
тури ХХ століття для всього українського відділення. Його лекції – це 
настільки безцінний матеріал: цікаві розповіді про класиків, критичний 
огляд наукових джерел, аналіз творів, який навряд чи можна було про-
читати в підручнику… Ми слухали настільки уважно й зосереджено, що 
чутно було, як шелестить листя на деревах навкруги старого корпусу. 

Цікаво проходили лекції професора О. Г. Ковальчука. Кожна вислов-
лена ним думка – глибоке осмислення літературного процесу, знайомство 
з новими постатями в українській літературі ХХ століття, новаторський 
підхід… 

Багато корисного дали нам заняття з античної літератури, проведені 
улюбленим викладачем Т. В. Михед, за якою не можна було конспекту-
вати – її треба було просто уважно слухати й “вбирати в себе все, як 
губка”… Усі грецькі міфи здавалися тоді такими цікавими казками, які не 
можливо було не запам’ятати… 
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Згадуються заняття з методики викладання української мови, прове-
дені С. П. Лукач, яка намагалася виховувати в нас чуйне, справедливе 
ставлення до учнів, бажання працювати в школі. Її приємний голос, по-
смішка настільки налаштовували нас на позитивне сприймання лінгво-
дидактики, що кожен уявляв себе в майбутньому учителем. 

Важливим кроком у становленні нас, як майбутніх педагогів, 
мабуть, була практика в оздоровчому таборі “Кастель”, де з усіма трап-
лялося багато кумедних історій. Це особлива країна, потрапивши в яку 
неможливо нудьгувати чи залишатися осторонь.   

На початку ми так боялися працювати з дітьми, хвилювалися, що не 
впораємось, але й тут нас підтримували справжні майстри, досвідчені 
викладачі, прекрасні жінки – В. М. Солова та Л. О. Дубровська. Тільки 
завдяки їхній витримці, умінню працювати зі студентами наша робота 
була цікавою для нас, а відпочинок – для дітей.  

Згадуються виснажливі дні в підготовці до “вожатського” концерту 
на відкритті табірної зміни, безкінечні східці на верхній табір, суворий 
голос директора… і водночас весела, радісна й енергійна В. М. Солова, яка 
завжди розраджувала в скрутній ситуації і в будь-якому випадку зберігала 
спокій і витримку. 

Багато прекрасних спогадів пов’язано з 
Л. С. Лушник. Саме вона, тоді заступник 
декана з виховної роботи факультету, доклала 
багато зусиль, щоб виховати в нас почуття 
взаємоповаги, підтримки. Педагог прищеплю-
вала нам організаторські здібності, надихала 
нас на участь у різноманітних конкурсах, 
завдяки чому ми постійно готувалися до яко-
гось свята, воно було в нашій душі постійно. 

Щиро вклоняємося світлій пам’яті 
викладачів О. В. Плаушевської – неповтор-
ного знавця світової культури, П. О. Сердюка – 
доброго й чуйного педагога, завдяки яким ми 
збагачували свій духовний світ. 

Глибокі почуття переповнюють душу, 
коли щоразу заходжу до старого корпусу, де 
пройшло стільки багато приємних миттєвос-
тей; гордість за свій університет, який дав спра-
вжній поштовх до становлення й зростання. 

 
 
 

Спогади Грязюк Н. М. друкуються за авторським рукописом, який 
зберігається в фондах укладача.  

 
 
 
 
 

Лушник  
Людмила Сергіївна 
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Перший випуск прилуцької групи. Куратор доц. О. В. Забарний,  
нині декан філологічного факультету  
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ЧЕПУР 
Галина Олександрівна 

 
випускниця філологічного факультету 

Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 2000 року, учитель 

української мови та літератури  
Григорівської ЗОШ І–ІІІ ст.  

 
 

 

 
Сіячі доброго, мудрого й вічного 

 
Життя… Яке воно швидкоплинне!? Та не встигнеш згледітися, як 

квітучу весну змінює спекотливе літо, а йому на зміну поспішає 
трудівниця-осінь і тихенько підкрадається зі своїми хугами й заметілями 
білосніжна зима. Так і пробігає рік за роком, залишаючи відбитки в 
людській пам'яті. Заглянеш непомітно в люстерко й побачиш: ніби ще й не 
жив, а на скронях де-не-де пробивається сиве волосся. 

Отож і я, Чепур Галина Олександрівна, 1977 року народження, відчу-
ла швидкоплинність часу. Ніби нещодавно була маленькою тендітною без-
порадною дівчинкою, що народилась і проживала в селі Стрільниках Бах-
мацького району в шанованій у селі сім'ї. Ще з дитинства зародилася мрія: 
стати сіячем доброго, мудрого й вічного. Майже кожного дня з сестричкою 
грали в учителя та учня. Шкільною дошкою в нас була шафа для одягу, де 
ми й виводили свої дитячі каракулі. Батьки нас дуже сварили за зіпсовану 
шафу. Коли навчалася в школі, ця мрія ще глибше осіла в моїй голові. Уже 
в одинадцятому класі два рази на місяць їздила на підготовчі курси в 
Ніжинський державний педагогічний інститут ім. В. М. Гоголя. Після 
закінчення курсів намагалася якоюсь мірою зробити мрію реальністю.  

Перші вступні екзамени так насторожували, лякали. Але нічого 
недосяжного немає. І ось, нарешті, у 1995 році моя мрія почала здій-
снюватись. Уже 1 вересня до навчання мене покликав не шкільний, а  
інститутський дзвоник. Усе було так урочисто, зворушливо, красиво, а 
особливо від душі пролунали слова декана історико-філологічного факуль-
тету Григорія Васильовича Самойленка, який привітав студентів із пер-
шим рішучим кроком у їхньому самостійному житті, запросив приєд-
натися до своєї великої дружньої інститутської родини, а також побажав 
завжди йти з високо піднятою головою, незважаючи на труднощі й усілякі 
негаразди. Його слова стали девізом усього мого життя. Спочатку навча-
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тися було дуже важко, адже я була, мов те пташеня, що вперше вилетіло 
з батьківської оселі. Для мене тут все було чуже, незвідане. І такий сум 
огортав душу в чужій стороні, так хотілося додому, що перші два місяці в 
календарику закреслювала  кожний прожитий день тижня. Але мені ще 
дуже пощастило, тому що всі п'ять років прожила на квартирі в подружжя 
Буряків, нині покійного, доброго, турботливого, щирого Олексія Івановича 
та Ольги Іванівни, що проживали по вул. Набережній, 2. Вони  мали мене 
за доньку, хоч у них були свої дві одружені, Ніна та Світлана. Разом з 
ними я побувала в Києві на концертах Алли Кудлай, Оксани Білозір. Гарні 
були люди, хай земля їм буде пухом. 

Ще прогонили смуток краса інститутської природи. Частенько бу-
вало сиджу на третьому поверсі в аудиторії на парі, а мою увагу привер-
тають вічнозелені свідки інститутського життя та таємниць – ялини, 
кедри, які простягли свої кучеряві віти й лагідно шепочуть, запрошуючи 
погойдатися на них та заснути під ніжний спів колискової. Непомітно  
з'являється пухнаста вільна слухачка-білочка, яка легенько перестрибує з 
гілочки на гілку, тримаючи нашорошеними свої маленькі гостренькі 
вушка, щоб бодай жодної нотки не проґавити, що доносяться від студентів 
музичного корпусу. А білокора берізка ніжно посміхається, радіючи з 
того, що вона з усіх боків захищена такими велетами від вітерцю, іноді 
кидаючи на землю по золотистому листочку. 

Хто ж заради якоїсь лекції відмовиться від такої краси? Та краса 
красою, а навчання – річ серйозна, тому що дуже багато вивчаємо таких 
предметів, яких я ніколи не чула, їх ще ж і  вчити потрібно, та і викладачі 
вимогливі, але справедливі. Пізнавали основи таких наук, як: літерату-
рознавство, мовознавство, англійської мови, педагогіки, педтехніки, 
зарубіжної, античної та української літератури, вступу до слов'янської 
філології, філософії, психології, політології, сучасної української мови та 
багато інших. Чомусь я спочатку не товаришувала зі вступом до слов'ян-
ської філології, а зокрема з працею Срезневського, за що й отримала 
“двійку”. Цілий тиждень приховувала від батьків цю оцінку, а приїхавши 
додому, плачучи, розповіла.  З початку батьки нагримали, а потім сказали: 
“Що то за студент без двійки”. 

Ще добре пам'ятаю викладача усної народної творчості Кобернюка, 
який полюбляв підлякувати студентів протягом семестру його славно-
звісними волами, запряженими у віз, наповнений студентськими пожит-
ками, які везуть їх після нескладеної сесії на вокзал. Цим залякуван-
ням-жартом змушував майбутніх учителів серйозно ставитися до скла-
дання заліків та екзаменів, адже справжнім студентом ставали саме після 
неї та ще й до того говорили, що спочатку студент працює на залікову, а 
потім навпаки. Частенько пригадую подружжя Михедів, викладачів за-
рубіжної літератури, які вміли зацікавити творчістю того чи іншого 
письменника й завжди твердили, що немає поганих творів, є лише невмілі 
читачі  або оповідачі. Багато цікавого й корисного для себе взяла від 
надзвичайного, доброго, привітного, довірливого викладача сучасної 
української літературної мови Гаріка Михайловича Чирви, напрочуд спо-
кійних та веселих викладачів української літератури – Олени Миколаївни 
Моціяки, Ніни Іванівни Михальчук, Олександра Євгеновича Гадзінського, 
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молодого та енергійного Сергія Григоровича Самойленка та багатьох 
інших. 

Я їм дуже вдячна і ціную їхню працю. 
На особливу пошану заслуговує наш кура-

тор Петро Матвійович Дробот. Ще з перших днів 
навчання він намагався замінити нам батьків, 
згуртувати, здружити й навчити хвилюватися за 
кожного, як за себе самого. І це йому вдалося. 
Саме він запропонував дізнатися про деякі істо-
ричні факти з життя України й помилуватися 
красою Уманського національного дендрологіч-
ного парку “Софіївка”, національного заповідни-
ка “Качанівка”, дендрологічного парку “Тростя-
нець”, державного заповідника в місті Путивлі. Я 
отримала незабутні враження від побаченого. 

Непомітно пролетіли п'ять років навчання і 
попереду чекає найтяжче – державні екзамени, 
але й вони не стали перешкодою до здійснення 
мети. У 2000 році отримую диплом, що свідчить 
про закінчення Ніжинського державного педа-
гогічного університету ім. М. Гоголя та право 
викладати українську мову, літературу та зару-
біжну літературу. Хоч і тяжко було навчатися, 

але студентські роки найкращі, і згадую я про них із теплотою та 
легенькою сльозою. А головне, не поспішайте жити й будьте людьми! 

 

 
 

Колектив філологічного факультету відзначає своє 125-ліття. 2000 р. 

 
Спогади Чепур Г. О. друкуються за авторським рукописом, який 

зберігається в фондах укладача.  

 

Доцент  
Дробот П. М.  
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Літстудійці 2000-х років 
 

 

 
Члени кафедри української мови: академік  А. П. Грищенко, проф. М. Я. Плющ, 

проф. Н. І. Бойко, доц. Г. М. Чирва, доц. В. М. Бойко, доц. В. М. Бережняк,  
доц. Н. М. Пасік, доц. В. М. Пугач, ст. викл. М. А. Ілляшенко 
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ВАСИЛЕНКО 
В’ячеслав Миколайович  

 
випускник  історико-правознавчого 

факультету Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя  

2002 року, учитель історії  
 

 
 

 

 
На поновленому історичному факультеті 

 
У 1997 р. вступив на перший курс Ніжинського державного 

педагогічного університету ім. М. Гоголя на історико-філологічний фа-
культет (декан – професор Григорій Васильович Самойленко) на 
спеціальність “історія та правознавство”. Це був перший набір студентів на 
нову спеціальність (до цього була “історія та народознавство”). 

Вже наступного року ВНЗ пройшов ак-
редитацію й був перетворений на Ніжинський 
державний педагогічний університет ім. Ми-
коли Гоголя. Був відкритий новий факуль-
тет – історико-правознавчий, деканом якого 
став доцент Олександр Дмитрович Бойко, 
заступником декана – доцент Олександр 
Григорович Самойленко. 

Отже, ми навчалися в той час, коли в 
одному з найстаріших вишів України від-
бувалися глобальні зміни. 

Студентські роки – найкращі в моєму 
житті. Для мене це був перехід у доросле жит-
тя. На той час я жив у гуртожитку, де треба 
було самостійно готувати собі їжу, знаходити 
спільну мову із сусідами, відповідати за свої 
вчинки. 

Гуртожиток – це взагалі своєрідна “шко-
ла життя”. Незважаючи на всі проблеми, по-
бутові незручності, гуртожиток в моєму житті 

залишив лише приємні враження: безліч цікавих і кумедних історій, 

Бойко  
Олександр Дмитрович 
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велика кількість красивих дівчат (а зважаючи на те, що протягом 
1–3 курсів я жив в гуртожитку № 2 філологічного факультету, то це 
взагалі був клондайк краси і ніжності…). 

Щодо навчання, то воно давалося мені досить легко. Нашому курсу 
дуже пощастило з професорсько-викладацьким складом. У нас викладали 
такі професіонали своєї справи, як Самойленко Г. В., Старшко Є. М., 
Овдієнко П. П., Дудка Р. А., Моціяка П. П., Мицик Л. М., Бучин О. П., 
Кобернюк П. М., Бойко О. Д. та інші. 

Найбільше мені запам'ятався випадок, коли на 1-му курсі ми всією 
групою намагалися втекти з предмета “Історія України”. Щойно почали 
спускатися сходами на 1-й поверх, як прийшла Євгенія Матвіївна 
Страшко і... знадобився лише один її погляд, для того, щоб всі 
повернулися в аудиторію. 

 
 

Викладачі та студенти історико-правознавчого факультету 
 

 
Під час навчання в університеті ми активно займалися нау-

ково-дослідницькою діяльністю: брали участь у семінарах, конференціях, 
конкурсах; писали курсові та дипломні роботи. Особливо мені запам'я-
талася робота над першою курсовою роботою на тему “Микола 
Михновський: історичний портрет”. Моїм науковим керівником був Петро 
Петрович Овдієнко –  людина цікава та неординарна. Пам'ятаю, як дово-
дилося сидіти в фундаменталці (бібліотека на вул. Гоголя), шукаючи 
потрібну літературу (ніякого Інтернету не було). Знайшовши, треба було 
робити замовлення і лише наступного дня можна було отримати потрібні 
книжки чи журнали. А потім були довготривалі години роботи над 
опрацюванням матеріалу й написанням роботи. Проте наполеглива праця 
дала свій результат – я захистив свою першу курсову на “5”. 
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Дуже яскраві враження залишила педагогічна практика після 3-го 
курсу в дитячому таборі “Кастель” в Криму. Хоча нам кожного дня дово-
дилося працювати з дітьми, Крим, море, дружні нічні посиденьки, пісні 
під гітару і по-студентськи неформальне спілкування добре компенсували 
перевтому. Під час навчання в університеті ми часто зустрічалися з 
відомими людьми. Мені чомусь найбільше запам'яталася зустріч із диси-
дентом і політиком Левком Лук'яненком, яка відбулася на 1-му курсі в 
клубі старого корпусу. 

Мабуть, кожен, хто навчався в Ніжині, не забуде найбільше та 
яскраве свято ярмарок, який традиційно відбувається в середині жовтня. 
Студентські роки, мабуть, залишили в житті кожної людини позитивний 
настрій і найкращі спогади. У цей час на багато речей дивишся якось 
простіше, так би мовити, відповідно до свого віку, а проблеми 
вирішуються з певним студентським поривом і безтурботністю. Особливо 
для мене п'ять років в університеті пролетіли, як п'ять місяців. 
Студентські роки – це цікавий і різнобарвний період життя, який ніхто й 
ніколи не зможе забути.  

 
Спогади Василенка В. М. друкуються за авторським рукописом, який 

зберігається в фондах укладача.  
 
 

 
 

Археологічна практика студентів-істориків 
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ДРУГИЙ НАУКОВИЙ “ПРОРИВ” 1998–2003 рр. 
 

Викладачі, які захистили докторські дисертації 
 і стали професорами 

 

 
 

Якушик І. Д. 
(1998) 

Астаф’єв О. Г. 
(1999) 

Мордвінов О. Г. 
(2001) 

Мельничук О. В. 
(2001) 

Бойко О. Д.  
(2003) 

Михед П. В.  
(2003) 

Коваленко Є.  І. 
(2003) отримала  

звання професора 
 без захисту  
докторської  
дисертації 
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ІКАЛЬЧИК 
Тетяна Петрівна  

 
випускниця відділення “практична 

психологія та соціальна робота”  
історико-правознавчого факультету 

Ніжинського державного педагогічного 
університету імені Миколи Гоголя  

2002 року, учитель  
 

 
 

 

Мій фах – практична психологія 
 
Промайнули шкільні роки, дитинство махнуло різнобарвним 

крилом…. 
Напевно, у житті кожної людини рано чи пізно настає такий момент, 

коли вона відкладає всі свої щоденні турботи й проблеми, відсторонюється 
від буденної суєти й замислюється над тим, для чого ж, власне, прийшла у 
світ, чому присвятити все своє життя, щоб потім не жалкувати жодної 
хвилини, та де там, жодної секундочки в правильності свого вибору. 

Такий вибір постав переді мною після закінчення 9 класу, і я, не 
вагаючись, вступила до педагогічного ліцею при Ніжинському держав-
ному педагогічному університеті імені М. Гоголя в музично-філологічний 
клас. Навчалася там два роки від 1997 до 1999. Вчитися було дуже важко 
(поглиблена програма 10–11 класів, уводилися додаткові, цікаві, проте 
складні предмети, іноземна мова), і це не дивно: труднощі життя змусили 
мене подорослішати дещо раніше від моїх однолітків, які зосталися в 
школі. Проте, попри всі труднощі, навчатися мені подобалося, я докладала 
чимало зусиль, бо від цього залежало здійснення моєї мети – навчатися в 
Ніжинському державному педагогічному університеті імені М. Гоголя 
після закінчення ліцею. 

Про цей виш я дізналася багато хорошого не від друзів, знайомих, а 
від мами – Раїси Григорівни Парубець, людини, якій я довіряла чи не 
найбільше у світі і знала, що вона не порадить нічого поганого. Та й сама 
мама добре знайома з цим чудовим навчальним закладом. Вона навчалася 
на філологічному факультеті, присвятивши все своє життя вихованню 
дітей. 
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Закінчуючи навчання в ліцеї (1999 р.), я замислювалася, на який же 
факультет краще подати документи, але після зустрічі із завідувачем 
кафедри практичної психології Миколою Васильовичем Папучею, який 
зацікавив нас, викладаючи факультатив із психології, сумніви розвіялися.  

Цього ж року (1999 р.) я вступила на І курс історико-правознавчого 
факультету на спеціальність “практична психологія та соціальна робот”. 
Зав. віділення була Антоніна Іванівна Конончук – людина, яка допомагала 
студентам, давала можливість розкрити 
себе творчо.  

І ось воно – студентське життя. Нові 
переживання, знайомства, друзі. Із пер-
шого дня в мене склалися хороші вра-
ження, я почувала себе як вдома, 
оскільки з багатьма викладачами 
зустрілася ще в ліцеї, тому знайти спільну 
мову з ними було неважко. Куратором 
моєї групи стала Наталія Миколаївна Су-
ховєєва – дуже чуйна і добра жінка, яка 
завжди готова була прийти на допомогу в 
скрутну хвилину. Відчувалося велике 
піклування з боку викладачів до нас, що 
стосувалося не тільки навчального плану, 
а й проблем особистого характеру. Це 
налаштовувало на атмосферу взаємодопо-
моги й підтримки. Узагалі наш курс був 
згуртований і дружній, особливо наша 
“мікрогрупа” (11 чоловік, із якими я на-
вчалася ще в ліцеї, дружили протягом 5 
курсів і продовжуємо спілкуватися після 
закінчення вишу), із якою навіть, готу-
валися до іспитів.  

Узагалі вчитися було неважко. Серед 
екзаменів найважливішим був іспит із 
психології, за який я дуже переживала. Для мене головним було не 
стільки оцінка, як визнання самим викладачем моїх знань, щоб він заціка-
вився моїми дослідженнями й став науковим керівником у майбутньому.  

ІІ курс яскраво запам’ятався цікавими позакласними заняттями та 
тренінгами з психології, які проводив Микола Васильович Папуча. Мені 
дуже подобався такий вид роботи, і я із задоволенням відвідувала їх. З'я-
вився новий предмет – філософія, який був дуже складним, відчувалося 
велике навантаження. Міцнішали стосунки з друзями, нові знайомства. 
Життя плинуло спокійною течією. 

На ІІІ курсі, окрім навчання, була захоплююча практика в Криму, 
що відбулася за підтримки ніжинського туристичного агентства “Круїз”, 
директором якого був Олександр Ровенчин. Ми протягом місяця жили в 
палатках на Ангарському перевалі. Природа зачаровувала своєю красою. 
Окрім нас, там можна було побачити туристів із різних країн світу. 

 

Конончук  
Антоніна Іванівна 
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Найбільше сподобалися походи, екскурсії в гори, хоча було важко 
фізично, проте спогади збереглися найкращі, так не хотілося їхати додому.  

 

 
 

Тетяна Ікальчик разом зі своїми товаришами по групі та проф. Папучею М. В. 
 

 
IV курс запам’ятався державним іспитом із соціальної педагогіки, до 

якого я дуже серйозно готувалася й доклала чимало своїх зусиль, проте мої 
намагання не виявилися марними. Склала я його на “5”, викладачі навіть 
сказали, що моя відповідь була найкращою. Узагалі закінчила IV курс на 
“відмінно”. 

Свою практику проходила  в педагогічному ліцеї при Ніжинському 
державному педагогічному університеті ім. М. Гоголя. Цікаво було 
спілкуватися з людьми, які добре знали свою справу. 

Мені завжди подобалося те, що наш факультет був дуже веселий, 
творчий і дружний, що нас оточували такі люди, на яких можна було 
покластися в скрутну хвилину, звернутися за слушною порадою чи просто 
поговорити.  

І ось настав V курс, розпочалося тихе, спокійне життя. Учитися було 
неважко, можливо, за рахунок того, що мені все легко запам’ятовувалось. 

Коли писали дипломні роботи, я дуже хотіла потрапити до Миколи 
Васильовича Папучі, але він брав лише 4 студентів, і я думала, що в мене 
немає шансів. Проте удача усміхнулася мені, і я була невимовно рада, що 
він обрав саме мене. 

Ще одна подія міцно закарбувалася в пам'яті – наш випускний  
вечір. Ми  чекали його протягом усіх 5 років, і ось він настав! Святкували 
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всією групою в ресторані “Полісся”, усе було інтелігентно, вишукано, так 
як і планувалося. 

Після закінчення вузу, я залишилася в університеті. Працюю 
асистентом кафедри практичної психології. Робота мені дуже подобається, 
оточують люди, яких я знаю не один рік, у такому колективі приємно 
навіть знаходитися. Скажу вам чесно, як на мене, працювати легше, ніж 
навчатися. 

На даний момент я одружена, маю сина, знаходжуся в декретній 
відпустці. Студентські роки – одні з найкращих років життя!!!!!!  

 
Спогади Ікальчик Т. П. друкуються за авторським рукописом, який 

зберігається в фондах укладача.  

 
Викладачі кафедр соціальної педагогіки та практичної психології 
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КОСТЮК 
Тетяна Іванівна  

 
випускниця фізико-математичного 

факультету Ніжинського державного 
педагогічного університету  

імені Миколи Гоголя 2004 року 
 

 
 
 
 

 
Не забути свій рідний фізмат 

 
Ось і проминули мої роки навчання в Ніжинському державному 

педагогічному університеті імені Миколи Гоголя. Якось непомітно й 
швидко пролітали одна за одною весняні й зимові сесії, а між ними лекції, 
практичні, лабораторні заняття, семінари. Та лише зараз, коли навчання 
майже закінчено, я зрозуміла, що студентські роки – то найкраща пора 
моєї юності. 

А ніби зовсім недавно я вперше переступила поріг вишу. 
Сонячний ранок 1 вересня. Він зовсім не схожий на попередній. 

Тепло й гарно, а на серці радісно й урочисто. У повітрі мов музика, 
бринить відчуття чогось нового й неповторного, легкого й поки що 
неосяжного. Настрій піднесений. 

Урочистий мітинг біля стін, де колись ходив і навчався Гоголь, де 
навіть величаві колони несуть у собі казковий світ історії. Час лише 
легким крилом доторкнувся до них. Зустріли й привітали нас ректор 
університету професор В. П. Яковець, проректори, декани факультетів, 
викладачі. І здавалося, що їхні теплі й щирі слова привітань звернені 
лише до нас, першокурсників, які ще нічого не знають про студентське 
життя. Усе ще в мене попереду: і п’ять років навчання, і радість перемог, 
хай хоч і невеликих, зате приємних, бо жодна з них не далася легко. Не 
обійшлося й без прикрощів та розчарувань, із яких я намагалася взяти для 
себе щось повчальне й корисне. І в усьому: і в радості, і в смутку – зі мною 
були мої одногрупники, які вміли й порадити, і підбадьорити. Для 
студента гарний колектив – як одна сім’я. 

І почалося студентське життя. Минали дні за днями. Я відкривала 
для себе все нові й нові вершини математичного аналізу, геометрії, 



Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя... 

 
485 

алгебри, економічних наук, поєднувала основне навчання з факультетом 
суміжних професій. Досвідчені викладачі передавали нам свої знання, 
учили не лише точних наук, а й умінню жити. Серед тих, хто все своє 
серце віддавав нам, студентам, – доценти Городецька М. О., Старун І. І., 
Курниш А. В., Грибань В. М., старші викладачі Харченко В. М., 
Ваврикович Л. В., Ярослав Н. С., молоді викладачі Кочерга О. І., 
Новгородська Ю. Г. та Новгородський Р. Г. 

 

 
 

Професор В. П. Яковець на заняттях із геометрії 
 

 
Особливо запам'яталося мені вивчення геометрії, яку вів професор 

Василь Павлович Яковець. Він не лише Викладач із великої літери, а й 
гарний, вимогливий керівник, бо є ректором нашого університету, а також 
завідувачем кафедри вищої математики. Мені й досі не зрозуміло, як може 
одна людина поєднувати у своєму характері стільки прекрасних рис, усе 
встигати. Особливо мені запам’яталися малюнки, які Василь Павлович 
робив на дошці під час пояснення матеріалу. Робив – слово неправильне: 
він творив їх, писав, як художник полотно. І всі ми забували, що в руках 
у нього не пензель, а крейда. Він майже не користувався приладдям, 
роблячи все від руки. А ще Василь Павлович, не дивлячись на масу 
проблем, які виникали в його роботі, бо потрібно було й про нові навчальні 
плани не забути, і про гуртожиток згадати, і про ремонт в корпусах 
подбати, починав свою лекцію з посмішки. Від теплої, лагідної, привітної 
посмішки забуваєш про всі свої негаразди. І вже нічого у світі не існувало, 
крім геометрії. 
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Особливою сторінкою студентського мого життя була педагогічна 
практика, яку я проходила у своїй рідній школі № 9 м. Ніжина. Ще не 
вірилося, що ти вже вчитель, дуже переживала, як приймуть вчителі й 
учні. 

Чи зможу я передати все те, що знаю, що вмію? Чи зможу віддати й 
своє серце і відкрити душу? Та коли я зайшла до класу на свій перший 
урок, коли побачила їхні оченята, які так і випромінювали бажання 
дізнатися щось нове й цікаве, коли мої учні ловили кожне моє слово і 
кожний рух,  зрозуміла, що у своєму житті вибрала правильну дорогу – 
благородний і важкий шлях учителя. Бо він, ніби скульптор, плекає і 
творить людські характери, виховує й навчає особистості, яким будувати 
молоду українську державу. 

Сподобалися мені й моїм учням літературні та музичні вечори, 
інтелектуальні змагання, конкурси, концерти, КВК. 

Та педагогічного досвіду в мене було замало. Виникало безліч за-
питань, проблем. За допомогою, за порадою, за підтримкою я зверталася 
до завідувача кафедри педагогічної майстерності доцента Наталії Іванівни 
Яковець та доцента кафедри педагогіки Ніни Михайлівни Стрельнікової. З 
материнською любов'ю та розумінням ставилися вони до моїх проблем, 
радили, як знайти вихід із ситуації. 

Наталія Іванівна Яковець ще на першому курсі викладала в мене 
“Вступ до спеціальності”. Чи не на своїх лекціях цей досвідчений педагог 
прищепила мені справжню любов до дітей, до професії вчителя? Доступно, 
цікаво й просто пояснюючи матеріал, вона змогла завоювати не тільки 
повагу студентів, а й їхні серця. 

Ніна Михайлівна Стрельнікова викладала в мене педагогіку. Як 
багато знає й може розповісти цей викладач! Сухомлинський та Мака-
ренко, Коменський та Руссо – це про них уперше ми почули на лекціях у 
Ніни Михайлівни. Вона вміла провести практичне заняття, семінар так, 
що для мене вони проходили як одна хвилина. 

Та Наталія Іванівна й Ніна Михайлівна не тільки досвідчені педа-
гоги, а й чарівні, вродливі жінки, які вміють передати нам свою енергію, 
оптимізм, професіоналізм, на яких хочеться бути схожими. 

Не можу забути свій рідний фізико-математичний факультет. На-
певне, на все життя в моїй пам'яті зостануться світлі аудиторії, просторі 
коридори, оновлені після ремонту. Усе віє затишком і теплом. Усе 
по-домашньому, і тому кожен день хочеться приходити сюди, навчатися, 
спілкуватися з друзями, викладачами. Лабораторії з багатьма фізичними 
приладами, такими незрозумілими й страшними. Пам’ятаю, як поступово 
й цікаво вводили нас у світ фізики подружжя Мальничуків, – завідувач 
кафедри, професор Олександр Володимирович та доцент Людмила 
Юріївна. Ми, студенти, дивувалися, як така тендітна жінка вміє так 
швидко й безпомилково розв’язувати такі складні фізичні задачі. 

Комп’ютерний клас запам’ятався мені новими, найсучаснішими 
комп’ютерами, мультимедійними засобами. Тут ми вчилися складати 
програми, робити презентації й узагалі бути з комп’ютером на “ти”. А 
допомагали нам у цьому як викладачі з досвідом – завідувач кафедри 
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прикладної математики та інформатики, доцент Кладинога В. С., доцент 
Ковальчук Ю. О., так і молоді – Стрельніков М. А. 

 

 
 

Викладачі та співробітника кафедри фізики 
 

 

Так тримається весь наш дім. Продуктивно й злагоджено функціо-
нують кафедри факультету завдяки турботливому та вимогливому 
керівникові – декану фізико-математичного факультету доценту Валерію 
Олексійовичу Аніщенку. Це не лише гарна людина, а й досвідчений 
педагог, спеціаліст. Він свій серед студентів, бо має молоду душу, неви-
черпний життєвий оптимізм, тонке почуття гумору. Він живе студент-
ськими проблемами, справедливо вирішує складні ситуації. Усе встигає: і 
лекцію прочитати, і до студентів на “екватор” прийти, і відвідати 
гуртожиток, і пораду дати не тільки молоді, а й їхнім батькам. І тягнуться 
до нього, щоб поділитися не лише проблемами в навчанні й особистому 
житті, а й радістю, приємними подіями. Усіх він вислухає, підбадьорить, 
дасть батьківське благословення, а іноді й нагримати може. 

Що то за студентське життя без свят, музики, пісні? 
Багато заходів, що проходять у нашому університеті й на факультеті, 

стали традиційними. Це й посвята в першокурсники, і “Міс факультету” 
та “Міс університету”, “Нумо, першокурсники”, студентська весна, КВК. 
Тут кожен може розкрити свої здібності, проявити себе артистом. І лине 
музика, і звучать пісні, і лунає загальний танок... 

А ось на сцені актового залу чарівні дівчата, які вирішили спро-
бувати себе в ролі манекенниць. “Міс”, “Віце-Міс”, “Міс Чарівність”, “Міс 
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Артистичність”, “Міс Глядацьких симпатій” – ці титули доводиться 
виборювати дівчатам у важкій, але чесній боротьбі. 

Сльози радості, сльози невдачі… Але все то є студентське життя. 
Чимало було в нас і спортивних спартакіад із футболу, волейболу, шахів, 
легкої атлетики, де студенти нашого факультету виборювали призові 
місця. І разом із нами раділи перемогам, підтримували оплесками, 
уболівали в просторому спортзалі наші педагоги: старший викладач 
Кузьменко П. І., доцент Заплішний І. І. 

А скільки вечірок пройшло в студентському кафе “Юність”? 
Затишно, комфортно в залі, гарне оформлення, чудова музика, смачні 
страви. Ідуть відпочити, повеселитися, поспілкуватися студенти ввечері. А 
вдень чимало охочих пообідати чи просто перекусити в їдальні, бо готують 
тут смачно, як удома, а головне – недорого.  

Та найбільше часу студент, мабуть, проводить якщо не в бібліотеці, 
то в читальному залі. Тут ми розробляємо реферати, доповіді, виступи, а то 
й просто готуємося до пари чи екзамену. Тихо тут і гарно. Уважні й 
увічливі бібліотекарі швидко відшукають потрібні книжки, підкажуть, 
порадять, доберуть літературу. Скільки тут нових книг, методичних 
посібників, журналів! Приємно брати до рук нову книгу, яка ще пахне 
фарбою, бережно гортати ці білі аркуші й дізнатися нове й корисне. 

Незабутнє враження справила на мене університетська картинна 
галерея. Із її полотен дивляться на нас засновники Гімназії Безбородька. 
Усе навіює спогади про історичні постаті, події тих часів. І вже думкою 
линеш у минуле, залишаючи позаду часові бар'єри, сучасний ритм життя. 

На мою думку, хто не жив у гуртожитку, той не був справжнім 
студентом. Бо повністю студентське життя можна відчути лише тут. Усі 
ми в ньому рідні, одна велика дружна сім'я: один за всіх і всі за одного – 
це про наш гуртожиток. Тут і підручник один на всіх, і хлібина, і пісня під 
гітару. Зручні нові меблі, турботливі чергові, – усе це для нас стало 
звичною й невід'ємною частинкою нашого життя. 

Але, як у пісні, “Спливли роки, а в серці згадка…” Згадка про 
університет, навчання в ньому, гарних людей, з якими зустрілася тут і 
обличчя яких залишаться в пам'яті на все життя. Тут я зростала, 
змужніла, набула життєвого досвіду. Тут зустріла своє кохання, яке 
згодом стало моєю долею. Та хоч професія вчителя зараз не в престижі, я 
не хочу змінювати її, бо твердо знаю: свій життєвий шлях я обрала 
правильно. 

А рідному університету хочеться побажати: “Хай не гасне світ 
науки!” 

 
Спогади Костюк Т. І. друкуються за авторським рукописом, який 

зберігається в фондах укладача.  
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ТРЕТІЙ НАУКОВИЙ “ПРОРИВ” 2006–2014 рр. 
 

Викладачі, які захистили докторські дисертації 
і стали професорами 

 

 
   

Бойко Н. І. 
(2006) 

Михед Т. В.  
(2007) 

Потапенко С. І.  
(2008) 

Криловець М. Г.  
(2009) Суховєєв В. В.  

(2009) 

Бондаренко Ю. І.  
(2010) 
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Барановський М. О. 
(2010) 

Хархун В. П.  
(2010) 

Лукашова Н. І.  
(2011) 

Смаль В. В. 
(2011) 

Луняк Є. М.  
(2013) 

Папуча М. В.  
(2013) 
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ШОВКУН 
Раїса Олексіївна  

 
випускниця історико-правознавчого 

факультету Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 

 
 

 
 
 

Найяскравіші моменти студентського життя 
 
Закінчивши в 1999 році гімназію № 3, я вступила до НДПУ 

ім. М. В. Гоголя на історико-правознавчий факультет. Спочатку навча-
лася в групі ІП-14, але згодом її розформували і з 3-го курсу – в ІП-33. 
Куратором було призначено В. В. Мартиненка. Саме з його ім’ям пов’язана 
одна кумедна історія знайомства з групою. Ми з дівчатами трішки 
запізнилися й вважали, що в аудиторії сидить студент старшого курсу, 
який видає себе за куратора. Привітавшись, він представився, дівчата 
назвали свої імена, а я представилася офіційно (П.І.Б.), на що він відповів, 
що обов’язково запам’ятає. Час від часу зустрічаючи мене сьогодні, він 
саме так (офіційно) і звертається. Із нашим куратором ми неодноразово 
їздили на екскурсії до м. Києва, які запам’яталися на все життя. 

Кожен викладач намагався з новим курсом відкрити нам нові 
враження, предмети, знання. Мені особисто подобалися лекції доцентів 
Страшко Є. М. та Дудки Р. А. Вони настільки досконало знали свої пред-
мети, що на лекціях ти ніби поринав у світ яскравого життя Стародавнього 
Риму, Єгипту, Греції. Із курсу “Історія Київської Русі” поринали у життя 
наших пращурів, дізнаючись, як розбудовувалася наша держава. 

Великий вплив на світогляд і духовний розвиток мали лекції з 
екскурсіями Самойленка Г. В. Саме він нас знайомив із забудовою Ніжина 
й архітектурними пам’ятками. Обов’язково ці розповіді доповнювалися 
легендами, повір’ями та архівними джерелами. Його роботи я й зараз 
використовую на своїх уроках під час вивченні тем із рідного краю та на 
уроках військово-патріотичного виховання. 

Викладач Крупенко О. В. на 1 курсі знайомила нас із роботою в фун-
даментальній бібліотеці, укладанням  картотек. Величезне захоплення в 
мене викликало знайомство з ніжинським архівом, що знаходиться по 
вул. Гоголя в церкві Іоана Богослова. Кількість архівних матеріалів просто 
вражає. 
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На семінарах з правознавства М. Вєліканова знайомила нас не 
тільки з нашими правами, а й здійснила екскурсію до суду на розгляд 
справи про крадіжку кози. Тим самим ознайомила нас із справжнім 
судовим процесом, де було й обвинувачення, і захист. 

Університетська освіта дала мені поштовх до майбутньої професії. 
Зараз я працюю вчителем історії України, всесвітньої історії та курсу 
правознавства в школі № 6 м. Ніжина. У квітні 2010 року отримала спеці-
аліста 2 категорії. У майбутньому планую підвищувати свій освітній 
рівень. 

Студентське життя – це найяскравіші моменти, які буду пам’ятати 
завжди. Адже саме тоді ми почали дорослішати, відповідати за свої 
вчинки, учитися на власних помилках, веселитися, переживати й просто 
ставати справжніми дорослими людьми. 

 
Спогади Шовкун Р. О. друкуються за авторським рукописом, який 

зберігається в фондах укладача. 
 

 
 
 
 

Екскурсія по Ніжину 
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БОРОВИК (ВЕРЕЯ) 
Олена Василівна  

 
випускниця фізико-математичного 

факультету Ніжинського державного 
університету імені М. Гоголя 2007 року, 

учитель 
 

 
 

 
Про фізмат з любов’ю 

 
Швидко промайнули студентські роки ... І ось уже три роки поспіль 

я вчитель. Але не забуваються, не стираються з пам'яті ті незабутні 5 років 
мого студентського життя. Мабуть, це найкращий час: веселий, щасливий, 
наповнений радістю, сміхом, дзвінкими піснями, дивовижними приго-
дами. Шкода, що його неможливо повернути ... Неможливо забути ті 
неперевершені заняття в студентських аудиторіях, коли викладачі 
готували нас до складного, тернистого, дорослого життя, учили бути 
справжніми ЛЮДЬМИ, передавали свій досвід, уміння, віддавали 
щедрість своєї душі, доброту серця. А головне – вони готували нас бути 
компетентними вчителями. Я й до сьогодні пам'ятаю всі настанови, уроки 
життя наших викладачів. 

Готуючись до своїх уроків (як учитель), користуюсь їхньою 
методикою, не забуваю й про поради, щоб мій урок був цікавим, діти 
засвоїли новий матеріал і отримали насолоду від спілкування зі мною. 

Хочу звернутися зі словами вдячності та низько вклонитися цим 
дорогим моєму серцю людям за любов, теплоту їхніх душ, за той досвід, 
мудрість, які вони передавали нам. 

А починалося моє студентство у 2002 році. Склавши вступні іспити, 
я вступила на фізико-математичний факультет на спеціальність “Мате-
матика та фізика”. На першому курсі навчання давалося дуже важко, воно 
забирало весь час. Вільної хвилини практично не було. Особливо важкими 
були такі предмети, як лінійна алгебра та психологія. До складності цих 
дисциплін додавалася висока вимогливість викладачів. 

На другому курсі поступово з'явився студентський досвід, тому 
навчання стало дещо легшим. У вільний час я почала займатися легкою 
атлетикою та брати участь у художній самодіяльності факультету. Неод-
норазово була учасником університетської спартакіади з бігу на середні 
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дистанції (1–2 км). Завойовані грамоти досі зберігаю, як священну 
реліквію у своєму портфоліо. 

Проте найбільшим моїм захопленням студентських років була ху-
дожня самодіяльність. На другому та третьому курсах я була постійним 
учасником святкових заходів та концертів, що відбувалися на факультеті. 
Цьому сприяла участь у шкільному вокально-хореографічному колективі 
“Співаночка”, який був для мене справжньою школою мистецтв. На 
студентських концертах я виступала переважно у двох жанрах: вокаль-
ному та хореографічному. У вокальному – переважали сольні виступи, 
інколи дуети. Щодо хореографії, то протягом чотирьох років я була 
учасником хореографічного ансамблю “Зодіак”. У 2003 році наш колектив 
брав участь у міському хореографічному конкурсі і зайняв почесне II 
місце. 

На четвертому курсі мене обрали головою студкому. У мене з'явили-
ся нові обов'язки: довелося брати на себе роль організатора та режисера 
“фізматівських” святкових заходів. Попри все, я продовжувала виступати 
на сцені. Ніколи не забудеться святковий концерт, присвячений 
60-літньому ювілею нашого улюбленого декана Валерія Олексійовича. 

Незважаючи на постійну участь у самодіяльності, я ніколи не заки-
дала на другий план своє навчання. Намагалася завжди добре вчитися, 
готуватися до практичних занять та колоквіумів, вчасно складати сесії. 
Жодного разу в мене не було “хвостів” та перескладань. 

Із третього до п'ятиого курсу брала участь у олімпіадах із 
профільних предметів (фізики та математики), займаючи місця в першій 
п'ятірці. Моїми улюбленими дисциплінами були математичний аналіз 
(викладач Юрій Іванович Карпенко), астрономія (Валерій Олексійович 
Аніщенко) та економіка (Маргарита Олексіївна Городецька). Екзамени з 
цих дисциплін я складала на “відмінно”. 

 

 
 

Заняття в обсерватії проводить доцент Аніщенко В. О. 
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На четвертому курсі проходила педагогічну практику в школі № 7 
міста Ніжина під керівництвом Ольги Іванівни Кочерги та Людмили 
Юріївни Мельничук. Викладала уроки математики та фізики в 9 класі. 
Серед учнів своїми здібностями до наук фізико-математичного циклу 
особливо виділявся Нікіта Торжевський, неодноразовий учасник та пере-
можець відомої телевізійної передачі “Найрозумніший”. Завдяки цьому в 
мене з'явився досвід роботи з обдарованою дитиною. Із такими учнями 
працювати важко, але й дуже цікаво. Багато приємних хвилин подарувало 
спілкування з мамою цього непересічного учня та класним керівником 
цього колективу Оленою Ромуальдівною. 

Окрему сторінку студентських років складає життя в гуртожитку. 
Чотири роки я прожила в 55-й кімнаті гуртожитку № 1 у дружньому діво-
чому колі з Євгенією Костенко, Людмилою Матлай та Наталією Зелко. Ми 
ділили все: удачі й проблеми, радість і горе. Із цими дівчатами я 
підтримую зв'язок і зараз. 

Тепер я вчитель. Працюю в школі, маю родину. Але хочеться на 
мить покинути всі турботи й хоча б на хвилинку полинути до Ніжина, до 
рідного університету, зазирнути у світлі, просторі аудиторії, які навіюють 
гарні спогади, зустрітися з улюбленими викладачами й ще хоча б одну 
секундочку знову побути студенткою. 

 
Спогади Боровик О. В. друкуються за авторським рукописом, який 

зберігається у фондах укладача.  
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Викладачі кафедр фізико-математичного факультету 
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ФЕСІК 
Юлія Михайлівна  

 
випускниця природничо-географічного 

факультету (спеціальність “біологія і 
хімія”) Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 2009 року, 
учитель 

 
 

 
 

Не забути ті роки 
 
Хочу розповісти про роки навчання у виші. Ці п’ять років у стінах 

університету стали по-справжньому кращими в моєму житті. Лише рік, як 
я закінчила навчання в стінах університету, який багатьом із моїх 
одногрупників став рідним. Було багато різноманітних ситуацій, проте 
незважаючи ні на що, я завжди буду згадувати своїх викладачів, одногруп-
ників і людей, які нам допомагали уникати непорозумінь з іншими 
людьми. 

Галина Григорівна Сенченко, 
яка завжди буде викликати в мене 
повагу, допомагала нашій групі у 
складні моменти. Я ніколи не забуду її 
турботу й піклування. Вона була нам, 
як рідна мати:  я ніколи не забуду її 
поради, настанови та турботу. у неї 
завжди знаходилась для нас вільна 
хвилинка, незважаючи на те, що вона 
декан природничо-географічного фа-
культету. Найбільш цікавими пред-
метами, на мою думку, були фізіоло-
гія людини та рослин. Саме останню 
дисципліну викладає Галина Григо-
рівна. Вона дала нам дуже гарні 
знання з цього предмета. Ми хотіли 
бути схожими на неї. Під час випуск-
ного вечора Галина Григорівна ска-
зала кожному з нас дуже багато 

 Проф. І. В. Марисова  
та декан доц. Г. Г. Сенченко 
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теплих  і добрих слів. Із кожним студентом сфотографувалась й поспіл-
кувалась. Коли вона говорила, ніхто взагалі не очікував почути такі добрі, 
гарні слова та настанови. 

Цікаві історії траплялися й під час вивчення предметів із спеціаль-
ності біології та хімії. Особливо запам’ятався останній рік навчання в 
університеті. Було багато поїздок із хімії – до Гостомельського скляного 
заводу; Ніжинського цегляного та хлібозаводів; до Калинівки – славно-
звісні теплиці, в яких вирощують огірки та помідори; Чернігівського 
“Хімволокна”. Було дуже цікаво спостерігати технологію виготовлення 
скла; виробництво волокон та ниток; вирощування огірків та помідорів; 
звертали увагу на приготування розчину та матеріалів для виробництва 
цегли, випікання хлібобулочних та кондитерських виробів. Усі ці поїздки 
відбувалися з Олегом Вадимовичем Москаленком під час вивчення біохімії 
та основ сучасного хімічного виробництва. 

Не менш цікавою та захопливою була практика з ботаніки та зоології 
на першому та другому курсах. Під час них ми виготовляли колекції 
різноманітних видів безхребетних тварин, збирали та робили гербарії, 
використовували класи однодольних та дводольних рослин; займалися 
вивченням систематики хребетних тварин. Не менш цікавим був розгляд 
центральної нервової системи на прикладах представників класу 
Земноводних. Це торкається й фізіології людини. Досить захопливим було 
засвоєння ентомології та біоніки – наук, котрі займаються вивченням 
поведінки комах в природі. 

Хочу сказати, що роки навчання в університеті були насиченими, 
цікавими, захопливими та вражаючими. Я настільки до всього звикла, що 
навіть зараз хочеться повернутися назад у стіни рідного вишу. Дуже хо-
четься зустрітися з викладачами, які дали неймовірні знання, котрі стали 
для нас справжнім скарбом, який тільки можна здобути… 

 
Спогади Фесік Ю. М. друкуються за авторським рукописом, який 

зберігається у фондах укладача.  
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Державна комісія на екзамені з хімії 

 
 

 
 

Підготовка ґрунту на агробіостанції 
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НОС 
Наталія Григорівна  

 
випускниця соціально-гуманітарного 

факультету Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 2005 року, 

викладач цього ж вишу 
 

 
 
 

 
Про соціально-гуманітарну діяльність студентів 

 
Коли я навчалася в університеті... Здається, що це було так давно... 

пройшло п'ять років. За цей час багато чого змінилося... 
Коли я сімнадцятирічною, місцевою дівчиною, пройшовши курси 

ШМП (школи майбутнього педагога) вступила на соціально-гуманітарну 
спеціальність, університет ще був педагогічним університетом, а наше 
відділення входило до складу історико-юридичного факультету. У процесі 
навчання факультет став самостійним, а до кінця навчання ВНЗ став 
називатися університетом ім. Миколи Гоголя без слова “педагогічний”, 
тобто носив класичне спрямування. 

Наш випуск був другим на молодому факультеті. Пам'ятаю перші 
дні навчання: ми часто губились у величезних (як нам тоді здавалось) та 
заплутаних ходах закладу; коли в групі було шість Наташ, і як всі 
оглядалися, коли називали це ім'я; боялися пропустити щось на лекції чи 
не відповісти на семінарі, не підготуватися до лабораторки. Прогуляти 
було взагалі нереально, ми ж були другим випуском, а перед нами ще, як 
і в нас – дві групи в тому всі помітні були як на долоні, що дисципліну-
вало. Плюс наш декан Антоніна Іванівна часто сама відвідувала заняття й 
перевіряла присутність. 

Навчання було насиченим, сповненим різноманітних вражень та 
цікавих відкриттів, адже наша спеціальність пов'язана із психологією та 
соціальною роботою, що давало нам можливість у процесі не тільки навча-
тись, але й бачити значну частину застосовуваних способів діяльності 
практично. Так ми відвідували загальноосвітні та спеціальні школи й 
дитячі садочки, у яких спостерігали за роботою майбутніх колег. Також 
відвідували різноманітні напрями соціально-гуманітарної діяльності, здій-
снюваної на базі Центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, 
Прилуцьку колонію для неповнолітніх злочинців, у якій на той момент 
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покарання відбували близько трьохсот двадцяти осіб, і притулок для 
дітей-сиріт, залишених без батьківського піклування, у якому перебували 
діти віком від народження й до трьох років і які нас, чужих їм, недосвід-
чених і дещо переляканих, вони називали “Мама”. Також ми відвідували 
притулки-розподільники, ліцеї та спеціалізовані навчальні заклади, 
спостерігаючи та беручи участь у роботі психологічної служби. 

 
Участь дітей, які потребують соціального захисту, у виховному заході, 

підготованому студентами соціально-гуманітарного факультету 
 
 
У період навчання ми брали участь у студентській самодіяльності, 

зокрема з самого початку в посвяті в студенти, яку для нас організував 
попередній курс, різноманітних конкурсах і програмах. Наш факультет 
започаткував проведення щорічних благодійних імпрез, у яких брали 
участь і презентували свої доробки талановиті представники факультету, 
випускники та гості. Мої одногрупники були учасниками спортивних 
змагань, зокрема з волейболу, баскетболу, футболу, а також олімпіад, 
головним чином із фахових дисциплін – педагогіки та психології. 

Разом із групою ми часто відпочивали в місті та їздили на всілякі 
екскурсії. Місцевих студентів, як я, було декілька чоловік, усі інші – п'ят-
десят два студенти – були вихідці з інших населених пунктів. 

Найбільше з усього процесу навчання запам'яталися заняття із 
самопізнання та саморегуляції, у процесі яких ми не просто практично 
використовували психологічні знання, але й пізнавали один одного, 
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училися розуміти й підтримувати, чути й активно слухати, допомагаючи 
співрозмовнику. 

Ми навіть не помітили, як професійна лексика заполонила наше 
спілкування, й оточуючим доводилося нас перепитувати, щоб зрозуміти. 
Було дивно, що частина знайомих сприймала наше навчання так, ніби ми, 
як психологи, повинні стати ясновидцями, які бачать людину наскрізь, а 
дехто навіть уникав спілкування через це. Іще одна частина знайомих весь 
час намагалася запитати поради: адже ж ми психологи і повинні все 
вирішити за когось. 

Коли ми готувалися до занять, літератури було ще мало, значна її 
частина була лише в одному екземплярі або російською мовою. Смішно, 
коли ми, звикнувши весь час перекладати з російської на українську, 
подекуди ловили себе на тому, що починали перекладати й слова лектора 
в конспекті автоматично, навіть не помічаючи цього, тільки з української 
навпаки на російську. 

Так, було багато усього цікавого й подекуди складного, проте після 
закінчення залишилася загальна світла пляма в пам'яті. Ми з групою 
збираємося на зустрічах випускників. Дехто з нас працює за фахом.  

Не можу сказати, що жалкую за студентськими роками, адже під час 
навчання я весь час прагнула до фінансової незалежності й тому дуже 
хотіла почати працювати, проте не жалкую, що обрала саме цю спеціаль-
ність, адже мені було легко й приємно навчатися, мабуть, вона була “саме 
тією”, яка призначена мені й майже ніяких зусиль я не докладала для 
того, щоб отримати червоний диплом, адже мені легко й цікаво було 
пізнавати щось пов'язане зі спеціальністю, не треба було себе змушувати 
читати. Потім ми з декількома одногрупниками були першовідкривачами 
магістратури на нашому факультеті (після нас вона пройшла офіційну 
атестацію). 

І зараз я не сумую за стінами закладу, оскільки бачу університет 
майже кожного дня, працюючи вньому викладачем! 

 
Спогади Нос Н. Г. друкуються за авторським рукописом, який зберігається в 

фондах укладача.  
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Члени кафедри педагогіки 
 

 



НІЖИНСЬКА ВИЩА ШКОЛА У СПОГАДАХ СТУДЕНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ 

 
504 

ПРАЦІВНИКИ УНІВЕРСИТЕТУ,  
ЩО МАЮТЬ ДЕРЖАВНІ ЗВАННЯ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Марісова І. В.  
Заслужений діяч науки  

і техніки України 

 

Самойленко Г. В.  
Заслужений діяч науки  

і техніки України 

 

Шумська Л. Ю.  
Заслужений діяч  
мистецтв України 

 Костенко Л. В.  
Заслужений діяч  
мистецтв України 

 



Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя... 

 
505 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Никоненко П. М.  
Заслужений працівник  

освіти України 

 

Шевчук О. Г. 
Заслужений учитель України 

 

Дорохін В. Г.  
Заслужений артист України 

 
Шумський М. О.  

Заслужений артист України 
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ЛЯХОВЕНКО 
Ольга Володимирівна  

 
випускниця природничо-географічного 
факультету Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 2009 року, 
учитель 

 
 

 
 

 
Щасливі ті дні 

 
Одного літнього серпневого дня в наш дім прийшла хороша звістка: я 

стала студенткою. У мене було багато радості, але й хвилювання було 
присутнє. Радість, що моя мрія здійснилася, а хвилювання від невідомого, 
яке мене чекало попереду. Але це невідоме стало таким насиченим 
,цікавим… 

Вступила я до університету на природничо-географічний факультет 
на спеціальність “біологія та хімія”. Із перших днів навчання наша група 
стала колективом. Ми допомагали один одному в скрутні хвилини, ходили 
разом у походи, про які я розповім пізніше. В університеті на нашому 
факультеті мені більше подобалася біологія.  

На першому курсі в нас розпочалася ботаніка і зоологія безхре-
бетних. На ботаніці ми вивчали велику кількість різноманітних рослин, 
про які я не знала, поки не вступила до НДУ. Із зоології ми вивчали різних 
одноклітинних, багатоклітинних тварин. Розглядали їх під мікроскопом, 
як препарати заспиртовані, а також живими. Коли ми розглядали 
заспиртованих та живих тварин, деякі наші дівчата навіть не могли 
приходити на пари, бо боялися їх.   

Ми, як і всі, складали сесії. До першої усі отримували стипендію 92 
гривні. На той час – це великі гроші. Перша сесія була дуже важкою від 
того, що не знаю, як її складати, що нас чекає на екзамені, які в нас будуть 
оцінки. Старші студенти давали нам завжди поради. Вони нам говорили, 
що на першому курсі ми працюємо на залікову книжку, а далі вона 
працюватиме на нас. Так воно і є. Після першої сесії багато студентів уже 
не отримували стипендії. До другої сесії ми зібралися, згуртувалися, 
сильніші допомогали слабшим, і ми підтягувались з оцінками, і вже 
тільки декілька чоловік не отримували стипендію. Із першого й другого 
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курсів мені найбільше сподобалася й запам’яталась поїздка в Ядути. На 
першому курсі ми їздили в Ядути на літню практику з ботаніки: ми 
збирали гербарій, учили латинські й українські назви цих рослин, було 
досить цікаво і пізнавально. Я, поки їхати на практику, думала, що 
рослини можна сушити в підручниках, як у шкільні роки, але це не так. 
Наш викладач Семеніхіна К. І навчила нас, як правильно це робити. Вона 
викладач від Бога. Розповідала доступно навчальний матеріал, знала, коли 
нас підтримати, посварити, й показувала своєю інтонацією, чи ми робимо 
правильно, чи ні. Довгими вечорами ми слухали її розповіді про походи – 
це могло затягнутися до пізньої ночі. На практиці ми не тількі працювали, 
але й відпочивали.  

Село Ядути розміщувалося у хвойному лісі. Повітря там чисте. На 
території нашого табору озеро, пляж. Ми ходили купатися, загорати і під 
час відпочинку вчили латинські назви  рослин. Харчувалися разом. У нас 
були чергові, які варили їсти на 32 особи. Сємєніхіній К. І. дуже 
сподобався мій борщ, і навіть хлопці мене просили варити позачергово й 
допомогати їм. Вечори також проходили під гітару біля вогнища за 
чашкою чаю або кави. Проходили в нас також дискотеки, які ми робили 
самі собі. Могли з самого ранку піти в похід по рослини на досить велеликі 
дистанції в кілька кілометрів і не відчували втоми. Якщо ми йшли на 
цілий день то брали з собою сухий пайок, а обідали на природі. Я думаю, 
кожний знає, як це. Ще можна було розповісти багато цікавого, але це ще 
перший курс.  

На другому курсі університету нам було вже легше. Ми вже краще 
знали вчителів, мали більше друзів, були більш впевнені в собі. На сесіях 
було вже не так страшно. Після двох сесій на другому курсі в нас 
розпочалася польова практика із зоології. Із Кедровим Б. Ю (це був наш 
куратор) ми ходили в парки, сквери, поля й дивилися пташок, жаб та 
різних хребетних тварин тварин. Заповнювали щоденники, писали звіти 
про кожний день, про те, що ми побачили, та замальовували прямо в 
щоденник. Після завершення польової практики ми кожного дня сідали 
йписали про птахів чи тварин, яких побачили. Також вивчали латинські 
назви. А після закінчення польової практики спогадами. Потім через 
декілька днів знову поїхадли до Ядут.  

На другому курсі було цікавіше, ніж на першому. Це треба було 
побачити, як група людей бігає із сачками по полю чи підгинає кожний 
листок, щоб знайти жука.  

На практику, щоб поїхати з Канівець В. М., потрібна самовіддача, 
так як це чесна і справедлива людина, що мені найбільше подобається. 
Перед нами стояло завдання зібрати якомога більше жуків. У моїй 
колекції було не менше 130 жуків. Ми також допомагали іншим, хто не 
встигав. До практики я не знала що є багато видів метеликів. Їх відріз-
няють рисочки на крилах. Якшо чесно, я була дуже здивована. Жуків, 
яких ми бачили вдома кожного дня, ми знаємо під іншою назвою, а 
наукова зовсім відрізняється від народної. Валентина Михайлівна навчи-
ла, як правильно сушити метеликів, щоб крила були рівні, заспиртовували 
жуків. Як і з ботаніки, ми працювали з довідниками, енциклопедіями і 
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словниками. Цікаво пізнавати невідомий світ комах. Цікаві історії подоро-
жували разом із нами. Одного червневого дня, коли ми пішли в черговий 
раз збирати комах, я і моя подруга Лисенко Наташа потрапили в невелику 
халепу: на полі, коли ми ловили комах, загрузли в болоті. Ви навіть не 
можете уявити, які ми звідти вилізли. Із нас сміялася вся наша група.  

Потім, днів через два, наші хлопці в лісі розворушили бджолиний 
рій. Перепало майже всім, і нам із Наташею. Це треба було бачити,  як ми 
шукали мурахоїдів. Розгрібали пісок руками, палками, чим тільки не 
доводилось. Два наші хлопці натрапили на мурашник, я думаю, ви 
зрозуміли, шо з ними сталося. Цікаво їздити на польові практики.  

На жаль, мої спогади на цьому закінчуються, тому що перейшла на 
третій курс на заочне відділення. Уже пішла на роботу до школи. Працюю 
вже 3 роки. Маю гарну сім’ю, але  не забуваю своїх друзів з університету.  

 
Спогади Ляховенко О. В. друкуються за авторським рукописом, який 

зберігається в фондах укладача.  
 

 

 
 

Члени кафедри ботаніки 
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Члени кафедри зоології 
 

 
Студенти-біологи на польовій практиці в Ядутах 
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Пам’ятники І. А. Безбородку, М. В. Гоголю та Вчительці  
на території нинішнього університету 
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Іменний покажчик 



НІЖИНСЬКА ВИЩА ШКОЛА У СПОГАДАХ СТУДЕНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ 

 
512 

ЗМІСТ 
 
 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ (1920–1921) 
ІНСТИТУТ НАРОДНОЇ ОСВІТИ (1921–1930) 

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ (1930–1933) 
НІЖИНСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ (1933–1939) 

НІЖИНСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ  
ІМ. М. В. ГОГОЛЯ (1939–1945) 

 
БУДИНЧУК Василь Михайлович 
Спогади студента........................................................ 
САВЧЕНКО Иван Петрович 
Карпеко Александр Александрович ................................ 
Мое вступление ........................................................... 
ГЕРМАНОВИЧ Александр Илариевич 
Мои воспоминания о Нежинском институте ................ 
ДУБРОВСЬКИЙ Василь Васильович 
Спогад про проф. д-р М. Н. Петровського ....................... 
ПАВЛОВСКИЙ Иван Якович 
Из воспоминаний о Нежинском институте им. Гоголя ... 
ПЛЮЩ Павло Павлович 
Моя перша альма-матер............................................... 
БЕЗЖАН Александр Яковлевич 
Из письма-воспоминания о Нежинском ИНО ................. 
ОДАРЧЕНКО Петро Васильович 
Ніжинський інститут Народної Освіти  
в 1923–1929 роках ....................................................... 
ОКІНШЕВИЧ Лев Олександрович 
Після Академії. Ніжен.................................................. 
ШЕПТІЙ Костянтин 
Минуле живе в пам’ят.................................................. 
ПУХА Іван Васильович 
Спогади ....................................................................... 
ЗБАНАЦЬКИЙ Юрій Олефірович 
Дарунок долі................................................................ 
МАК (Гец) Ольга Нилівна 
З часів єжовщини......................................................... 
ШУСТ Микола Наумович 
Про студентське життя і не тільки ...........................  
ЮЩЕНКО Олекса Якович 
До ювілею університету ............................................... 
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ЯРОШЕНКО Михайло Макарович 
Початок.....................................................................  
ДИКИЙ Іван Данилович 
Педагог і поет Микола Сайко ......................................  
БРОВЧЕНКО Марія Федорівна 
Дорога у мистецтво ....................................................  
НЕЛІН Микола Олексійович 
Напередодні війни .......................................................  
ШУСТ Микола Наумович 
З полону у підпілля .....................................................  
ВАСИЛЬКОВСКИЙ Григорий Петрович 
Вечная наша благодарность 

 
НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

ІНСТИТУТ ІМ. М.В.ГОГОЛЯ (1945–1998) 
НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ (1998–2004) 
НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ (з 2004) 
 
Костенко Іван Петрович 
Післявоєнні студентські роки .....................................  
ГАЛАКТИОНОВ Петр Алексеевич 
Воспоминания бывшего студента ................................   
СКРИПКА (ПУЗІН) Ганна Петрівна 
Славні і важкі воєнні і повоєнні роки............................  
КОРОВАЙ  Іван Андрійович 
Післявоєнні роки .........................................................  
ПРОЙДАКОВА Ганна Миколаївна 
Після війни.................................................................  
КАЛЕНИЧЕНКО Борис Васильевич 
“Если бы вы слушали Васильковского, значит...”...........  
КОМПАНИЕЦ Ольга Федоровна 
Мы их не просто любили .............................................  
ЄВСТРАТОВ Віталій Олександрович 
Історичний початку п’ятдесятих ...............................  
ЖИЛА Петро Терентійович 
Ніжинський педагогічний і наша доля ..........................  
ВЯЗГІН Сергій Іваннович 
Згадую з вдячністю .....................................................  
КУХАРЧУК (Коломієць) Ольга Василівна 
Дорогі і незабутні викладачі ........................................  
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РУДНИК Алла Василівна 
Хвилюючі миті студентського життя......................... 
ПРИГОРОВСЬКИЙ Віталій Михайлович 
Ми шукали себе ........................................................... 
ГРИЩЕНКО Арнольд Панасович 
З далекого, але близького минулого................................ 
КРОНІКОВСЬКА Наталія Михайлівна 
Назавжди з вами, дорогі викладачі................................ 
ПОЛОВЕЦЬ Володимир Михайлович 
У світі прекрасного...................................................... 
ГРУДІНА Діна Дмитрівна 
Математика і музика – дві мої музи ........................... 
МОРДАНЬ Володимир Григорович 
З благословінням у літературу..................................... 
ДАНЬШИНА (КОРЖ) Наталія Дмитрівна 
Музика і моє життя ................................................... 
РЕШИТЬКО (ШЕВЦОВА) Валентина Григорівна 
Усе залишається в пам’яті .......................................... 
ПОПКО Людмила Іванівна 
Найкращі в житті роки .............................................. 
НЕЛІНА (ОНОПРІЄНКО) Тетяна Павлівна 
Багатогранне моє студентське життя ........................ 
ДЮЖЕНКОВА (ЛЕВЧЕНКО) Любов Іванівна 
Пам’ятний час моєї молодості ..................................... 
РЕКОВЕЦЬ Леонід Іванович 
Творили історію інституту студенти і викладачі........ 
НАЛИВАЙКО Дмитро Сергійович 
На хвилях пам’яті ...................................................... 
БОБИР Олександр Васильович 
Велике та прекрасне бачиться здалеку ......................... 
МИХЕД Павло Володимирович 
Спогади з рубежу 60–70-х рр. ........................................ 
АВРАМЕНКО (ЗУБОК) Катерина Григорівна 
Я була студенткою найпрекраснішого вузу України.................. 
МАРЧЕНКО Тамара Анатоліївна 
Миттєвості минулго................................................... 
ЕВСТАФЬЕВА Елена Николаевна 
Под крылом Мельпомены.............................................. 
САВЧЕНКО (МАТЮХОВА) Галина Альбертівна 
Про театральну студію НДУ ім. М. Гоголя .................. 
АНДРІЄЦЬ (Гудименко) Наталія Анастасіївна 
Із пташиного вирію спогадів......................................... 
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КОСТЕНКО Людмила Василівна 
З великою вдячністю згадую ........................................  
ЯКОВЕЦЬ Василь Павлович 
З вдячністю про інститут..........................................  
ШКУЛІПА Анатолій Григорович 
Моя криниця знань і творчого натхнення ....................  
МИСНИК Ольга Федорівна 
Вуз, що овіяний глибокою історією ...............................  
ЛУКАШОВА Ніна Іванівна 
Андрій Володимирович Домбровський і Ніжинська  
вища школа ......................................................................  
ТИМОШЕНКО (МАСЛІЙ) Ніна Дмитрівна 
Кумири нашого студентського життя.........................  
БОВСУНОВСЬКА (ІСАЄНКО) Алла Олексіївна 
Про Гоголівський вуз із любов’ю  
ПЕТРУШЕНКО (Філантропова) Віра Олександрівна 
Низький уклін Вам, викладачі .....................................  
ВАСИЛИШИН Олег Васильович 
Я люблю тебе, Ніжине ................................................  
СЕРИКБАЕВА Деляфнер Османовна 
С любовью к alma mater ...............................................  
МИРГОРОДСКАЯ Татьяна Алишевна 
Помню и живу вместе с Вами......................................  
ПЕРЕДРІЙ Тетяна Григорівна 
Спогади із далекого минулого… (1981– 1986 рр.) ............... 
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