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Література та культура Полісся № 102. Серія "Філологічні науки" № 17

 
ДО 85-РІЧЧЯ 

З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
П. М. НИКОНЕНКА 

 
 

TO THE 85TH ANNIVERSARY  
OF THE BIRTH OF P. M. NYKONENKA 

 

Вельмишановний Петре Макаровичу! 
 
Професорсько-викладацький колектив, співробітники і студенти 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя щиросер-
дечно вітають Вас зі знаменним, патріаршим  ювілеєм – 85-річчям від 
дня народження. 

Ваше життя, адміністративна, науково-педагогічна і багато-
гранна громадська діяльність ось уже понад 40 років пов’язана зі 
славетною Ніжинською вищою школою. 

Ви отримали освіту і починали свій трудовий шлях у знаме-
нитому Чернівецькому університеті, пізнали цей чудовий Буковин-
ський край, полюбили його народну культуру і прекрасну літературу, 
захистили кандидатську дисертацію та надрукували декілька 
монографій про письменника Сидора Воробкевича, творчість якого 
була «жайворонковою піснею Буковини». 

Але так склалася життєва доля, що Ви  повернулися у край, 
який близький до Вашої рідної Росави. І ось уже десятки років Ви 
працюєте на Чернігівщині у навчальному закладі, який відзначив 
своє 200-ліття. 

Із 1977 р. Ви почали працювати проректором, першим прорек-
тором Ніжинського державного педагогічного інституту, а згодом – 
державного університету. У підвищенні цього статусу велика і Ваша 
заслуга як одного із  керівників, який зумів фундаментально підго-
тувати документи вишу до акредитації. 

Ви залишаєтесь у пам’яті педагогів і співробітників університету 
як щирий, чуйний, доброзичливий і уважний до кожної людської долі 
адміністратор. Повсякденна Ваша робота – це творчі пошуки вдо-
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сконалення навчально-виховного процесу, вирішення часом склад-
них питань, які потребували уважного і справедливого їх рішення, 
створення доброзичливого і сприятливого мікроклімату в колективах 
факультетів і підрозділів навчального закладу. 

Як досвідченого працівника, глибокого теоретика й умілого 
прак-тика вищої школи Міністерство освіти і науки України, де Ви 
користувалися авторитетом і повагою, часто залучало Вас до 
розробок різних проєктів, що торкалися удосконалення та пошуків 
нових форм і методів навчально-виховного процесу.  

Вас добре запам’ятали і студенти-філологи, яким Ви читали лек-
ції з усної народної творчості, що відзначалися глибиною наукового 
змісту, методичною майстерністю і любов’ю до цього предмета. 

Ваша трудова та громадська діяльність неодноразово відзна-
чалася Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти СРСР та 
Міністерством народної освіти УРСР Почесними грамотами,  знаками 
«Відмінника народної освіти». У 1995 р. Указом Президента України 
Вам присвоєно звання «Заслужений працівник освіти України», а 
Прем’єр-міністр України вручив Вам Похвальну грамоту. Ви також 
маєте медалі «За доблесну працю», А. С. Макаренка, нагрудний 
знак «За відмінні успіхи у роботі» тощо. Вчена рада університету 
присвоїла Вам звання «Заслужений працівник Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя». 

В усіх відношеннях як відповідальний працівник і доброзичлива 
людина, яка відзначена душевною красою, чеснотами і добротою, 
надзвичайною працездатністю, толерантністю, Ви залишитеся 
надовго в пам’яті багатьох поколінь працівників і студентів 
Ніжинської вищої школи. 

 Тож щиро дякуємо Вам за багаторічну сумлінну та нелегку 
працю на благо підготовки кваліфікованих педагогічних кадрів і 
бажаємо Вам міцного здоров’я, добра, витривалості і стійкості! 
  


