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З А Г А Л Ь Н О У Н І В Е Р С И Т Е Т С Ь К І  К А Ф Е Д Р И  

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ 

БЄЛКІНА НАДІЯ ІВАНІВНА 

Народилася 1958 року. Закінчила фізико-математичний факультет Ніжинського державного 

педагогічного інституту в 1980 р.. Кандидат педагогічних наук (з 1999). Працює у Ніжинськ ій 
вищій школі з 1987 на посадах викладача (1987–1994), ст. викладача (з 1994), доцента (з 2002). 
Основний напрямок наукових досліджень – історія української педагогіки. 

Наукові праці 

1. 1. Методические рекомендации по организации непрерывной педагогической практики студентов (2-й курс ).  – 
Нежин, 1988. – 17  с.  У співавт. 

2. 2. Формування екологічної культури: Метод. рек. – Ніжин, 1993. – 206 с. У співавт. 
3. 3. Педагогіка табірної зміни: Метод. рек. – Ніжин, 1993. – 101 с. У співавт. 
4. 4. З історії розвитку народної освіти кінця XIX – початку XX ст.: М.І.Демков // Актуальні проблеми педагогіки і 

психології: 3б. наук. праць. – Ніжин, 1995. – С. 83–86. У співавт. 
5. 5. Родинно-сімейна енциклопедія. – К.: Богдана, 1996. – 438 с. У складі колект. авт. 
6. 6. Орієнтовний зміст виховання в національній школі: Метод. рек. – К., 1996. – С. 135. У складі колект. авт. 
7. 7. Проблеми неперервної освіти вчителів у педагогічній спадщині М.І.Демкова: Матеріали міжнар. наук.-практ. 

конф. – Чернівці, 1996. – Ч. 2. – С. 147–150. 
8. 8. Проблеми підготовки вчителів у педагогічній спадщині М.І.Демкова // Літ. та культура Полісся: 3б. наук. пр.  – 

Ніжин, 1997. – Вип. 8. – С. 13–16. 
9. 9. Історія в ітчизняної педагогіки у національній спадщині М.І.Демкова // Наук. записки / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. 

М.В.Гоголя. – 1997. – Т. ХVІІ, кн. 2. – С. 13–16. 
10. 10. Михайло Демков // Сіверянський літопис. – 1998. – №  4. – С. 63–66. 
11. 11. Український педагог Михайло Демков // Шлях осв іти. – 1998. – №  4. – С. 36–38. 
12. 12. Проблеми морального виховання молоді у педагогічній спадщині М.Демкова // Наук. записки / Ніж ин. держ . 

пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 1998. – Психолого-педагогічні науки. – С. 23–26. 
13. 13. Народні ігри та іграшки як один із елементів духовної культури українського народу // Там само. – 1999. – 

Психолого-педагогічні науки. – Ч.1. – С. 59–62. 

14. 14. Плани семінарських занять і методичні рекомендації до курсу “Історія педагогіки”. – Ніжин, 2000. – 39 с. У співавт. 
15. 15. Мандрівні дяки як унікальне явище українського освітнього руху // Наук. записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені 

Миколи Гоголя. – Ніжин, 2000. – Психолого-педагогічні науки. – Ч. 1. – С. 164–166. 
16. 16. Самостійна робота студентів при вивченні курсу “Історія педагогіки” як засіб виховання самостійності // Сучасні 

пед. технології у вищих пед. закладах освіти: Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. – Ніжин, 2001. – Ч.1. – С. 50–54. 
17. 17. Нові підходи до підготовки вчителя в умовах заочної форми навчання (на прикладі курсу “Історія педагогіки”) 

// Наук. записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2001. – Психолого-педагогічні науки. – Ч. 1.  – 
С. 198–199. 

18. 18. Історія в ітчизняної педагогіки: Тексти до вивчення курсу. – Ніжин: НДПУ, 2001. – 246 c. У співавт. 
19. 19. Формування самостійності як невід’ємної складової творчої особистості педагога (на прикладі вивчення 

курсу “Історія педагогіки”) // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – К., 2001. – Вип. 3, ч. 1. – С. 106–109.  
20. 20. Історія педагогіки: Метод. рек. для студ. заоч. форми навчання. – Ніжин, 2002. – 67 с. У співавт. 

21. 21. Екологічне виховання учнів: Посібник. – Ніжин, 2003. – 238  с. С. 157–162; 167–168; 180–190; 193–199; 201–
208; 212–214. (У складі автор. колект.). 

22. 22. Історія педагогіки: Програма для пед. ун-ту. – Ніжин, 2003. – 22  с. У співавт. 

23. 23. Активні методи роботи на семінарських заняттях з історії педагогіки як один із шляхів формування т ворчих  
здібностей студентів // Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції “Інновації у вищій освіті”. – Ніж ин, 
2004. – С. 38–40. 

24. 24. Історія зарубіжної педагогіки: Тексти для вивчення курсу. – Ніжин, 2004. – 286  с. У співавт. 

25. 25. Порівняльна педагогіка: Прогр. для пед. ун-ту. – Ніжин, 2004. – 22  с. У співавт. 
26. 26. Інноваційні підходи до підготовки вчителя в спадщині М.Демкова // Матеріали ІІ Міжнародної науково -

практичної конференції “Інновації у вищій освіті”. – Ніжин, 2004. – С. 137–140. 

БІЛОУСОВА НАДІЯ ВАЛЕНТИНІВНА 

Народилася у 1976 році. Закінчила природничо-географічний факультет 
Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя у 
1999 р. Викладач кафедри педагогіки з 2002 р. Основний напрямок 
наукового дослідження – виховання молодших школярів. 

1. 27. З досвіду роботи ЗОШ І-ІІІ ступеня №  7 м. Ніжина з творчого самовиявлення 
учнів // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. – 
Психолого-педагогічні науки. – №  4, ч. 2. – С. 123–125. 

2. 28. Гра та казка як засоби розвитку творчого потенціалу учнів молодших  клас ів  на 
уроці // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 
Психолого-педагогічні науки. – №  1. – С. 72–75. 

3. 29. Підготовка майбутнього вчителя до формування в учнів потреби у 

вдосконаленні // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніж ин, 
2004. – Психолого-педагогічні науки. – №  4. – С. 72–75. 
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БЛАГІНІН ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Народився 1951 р. Закінчив фізико-математичний факультет Ніжинського державного педаго-

гічного інституту в 1973 р. Кандидат педагогічних наук (з 1986 р.), доцент (з 1988 р.). Працює 

у Ніжинській вищій школі з 1978 р. на посадах ст. викладача (1986–1988), доцента (з 1988 р.). 

Основний напрямок наукових досліджень – педагогіка. 

Наукові праці 

1. 30. Эстетическое воспитание учащихся в производственной бригаде // Методика трудового обучения: Респ. 

науч.-метод. сб. – К., 1983. – Вып.16. – С. 62–66. 

2. 31. Труд как средство эстетического воспитания школьников: Метод. рек. – Нежин, 1983. – 18 с. 

3. 32. Эстетическое воспитание школьников в процессе работы на учебно-опытном участке // Рад. школа. – 

1984. – №  7. – С. 70–71. 

4. 33. Эстетическое содержание труда // Там само. – 1985. – №  4. – С. 93–94.  

5. 34. Влияние взаимосвязи трудового и эстетического воспитания на выбор школьниками сельскохозяйственных 

профессий // Трудовое воспитание и профориентация сельских школьников: Материалы и сообщ. Всерос . науч. -

практ. конф. (Улан-Удэ, 25–27 сент. 1985). – Улан-Удэ, 1985. – С. 128–131. 

6. 35. Идеи А.С.Макаренко о единстве трудового и эстетического воспитания учащихся // А.С.Макаренко  – 

выдающийся педагог-новатор: Материалы и сообщ. межвуз. науч. – практ. конф. (Ровно, 24–25 февр. 1988). – 

Ровно, 1988. – С. 21–22. 

7. 36. Основные педагогические понятия: Метод. рек. – Нежин, 1988. – 19 с. 

8. 37. Профилактика наркомании и токсикомании среди учащихся общеобразовательных школ и профтехучилищ:  

Метод. рек. – Нежин, 1988. – 13 с. У співавт. 

9. 38. В.А.Сухомлинский о взаимосвязи трудового и эстетического воспитания школьников // Идеи формирования 

гармонически развитой личности в педагогическом наследии В.А.Сухомлинского и их творческая реализация в 

условиях перестройки общеобразовательной школы: Тез. докл. респ. науч.-практ. конф. (Кировоград, 26–28 сент . 

1988). – Кировоград, 1988. – С. 190–192. 

10. 39. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы. – Нежин, 1988. – 17 с.. У співавт. 

11. 40. Формирование эстетического отношения к сельскохозяйственному труду у студентов как одно из услов ий 

успешного проведения профориентационной работы в сельской школе // Организация производительного труда 

школьников: Тез. докл. респ. науч.-практ. конф. (Хмельницкий, 13 окт. 1988). – К., 1988. – С. 29–30. 

12. 41. Методические материалы по осуществлению сотрудничества школы и семьи в процессе формирования 

активности младших школьников. – Нежин, 1988. – 28 с. У співавт. 

13. 42. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в пионерском лагере: Метод. рек.  – Неж ин, 

1988. – 26 с. У співавт. 

14. 43. Использование краеведческого материала с целью воспитания учащихся: Тез. докл. ІІ Чернигов. обл. науч. 

конф. по ист. краеведению (Чернигов -Нежин, дек. 1988). – Чернигов, 1968. – С. 52. 

15. 44. Н.К.Крупская об эстетических аспектах и культуре трудового воспитания // Творческое наследие 

Н.К.Крупской и современная школа: Тез. докл. респ. науч. – практ. конф. (Горловка, 1989). – Горловка, 1989. – 

С. 137–139. 

16. 45. Идеи В.А.Сухомлинского о трудовом воспитании школьников // Развитие школы и педагогической науки на 

Украине: Тез. докл. межвуз. науч.-практ. конф. – Нежин, 1989. – С. 82. 

17. 46. В помощь студенту-практиканту: Метод. рек. – Нежин, 1989. – 20 с. У співавт. 

18. 47. Система подготовки студентов пединститута к физическому воспитанию учащихся специальных 

медицинских групп // Пути совершенствования профессионально-педагогической подготовки учителя в условиях 

перестройки высшей и средней школы: Тез. докл. межвуз. науч. – практ. конф. – Нежин, 1990. – С. 26–27. У 

співавт. 

19. 48. Эстетика труда в профессиональной подготовке учителя сельской школы // Учитель национальной школы: 

Тез. докл. науч.-практ. конф. – Тернополь, 1991. – С. 281–283. 

20. 49. Некоторые вопросы структуры непрерывной подготовки будущего учителя в вузе // Психолого -

педагогические основы активизации учебно-познавательной деятельности студентов: Тез. докл. науч.-практ. 

конф. – Винница, 1992. – С. 4–5. 

21. 50. Психологічні умови професійного самовизначення учнів шкіл для продовження навчання в сільських СПТУ  / /  

Проблеми історичного і географічного краєзнавства Чернігівщини: Зб. тез і доп. обл. наук. семінару. – Чернігів, 

1995. – С. 59–60. У співавт. 

22. 51. Теорія і практика навчання і виховання: Проект прогр. держ. екзамену. – Ніжин, 1995. – 23 с. У співавт. 

23. 52.  Рухливі ігри: Метод. рек. – Ніжин, 1994. – 29 с. У співавт.  

24. 53. Эстетическое и творческое начало трудовой подготовки школьников в педагогическом наследии В.А .Сухо -

млинского // Актуальні проблеми педагогіки і психології: 3б. наук. пр. – Ніжин, 1996. – С. 101–106. 

25. 54. Родинно-сімейна енциклопедія / За заг. ред. Ф.С.Арвата та ін. – К.: Богдана, 1996. – 438 с. У складі колект. авт.  

26. 55. Естетичне виховання учнів у процесі трудового навчання // Педагогічні обрії. – Чернігів, 1998. – №  3. – С. 12–

16. 

27. 56. Нова школа – школа життєтворчої особистості // Там само. – 2000. – №  7. – С. 8–13. У співавт. 

28. 57. Педагогічні поняття в логічних структурних схемах і таблицях: Навч. посіб. – Ніжин: НДПУ, 2000. – 96 с. 

29. 58. Готовність вчителів загальноосвітніх шкіл до формування правової свідомості учнів // Наукові записки / 

Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. – Психолого-педагогічні науки. – №  4, ч. 2. – С. 108–110. 

У співавт. 

30. 59. Логічні структурні схеми і таблиці в процесі вивчення педагогіки // Наукові записки / Ніжин. держ . пед. ун -т  

імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. – Психолого-педагогічні науки. – №  2. 

31. 60. Курсові роботи з педагогіки. – Ніжин: НДПУ, 2002. У співавт. 
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32. 61. Інноваційний підхід до вивчення педагогіки // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

“Інновації у вищій освіті”. – Ніжин-Київ, 2003. 

33. 62. Громадське виховання в системі формування громадянської позиції школярів // Наукові записки / Ніжин. 

держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. 

34. 63. Інноваційні підходи при вивченні педагогіки // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

“Інновації у вищій освіті”. – Ніжин-Київ, 2003. У співавт. 

35. 64. Плани семінарських і лабораторних занять з педагогіки. – Ніжин: НДПУ, 2004. У співавт. 

36. 65. Математизація змісту освіти в країнах Західної Європи й України // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун -т  

імені Миколи Гоголя. Ніжин, 2004. – Психолого-педагогічні науки. 
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 Інфальтилізм.  
 Кампанелла Дж. Доменіко.  

 Квінті ліан М.Ф.  
 Києво-Могилянська академія.  

 Київське товариство грамотності.  
 Коменський Я.А.  

 Коцюбинський М.М.  
 Лабораторні заняття.  

 Ланкастер Джозеф.  
 Лекція шкільна.  

 Лепелетьє де Сен-Фарто  
 Луї Мішель.  

 Лесгафт Петро Араниевич.  
 Леся Українка.  

 Лідерство.  
 Ліквідація неписемності.  

 Лінощі дитячі.  
 Ліцей.  

 Ліцензування закладів освіти.  
 Джон Локк.  

 Ломоносов Михайло Васильович.  
 Луначарський Анатолій Васильович.  

 Львівський університет імені Івана Франка.  
 Лютер Мартін.  

 Майстри грамоти.  
 Малі народні училища.  

 Матрикул.  
 Мендєлєєв Д.І.  

 Милосердя.  
 Міжнародний юнацький день.  

 “О воспитании чад”.  
 Огієнко Іван Іванович.  

 Острозька слав’яно-латинська академія.  
 Оуен Роберт.  

 Пансіон.  
 Педагогічна виставка.  

 Переконання.  
 Песталоцці Йван Генріх.  

 Пирогов Микола Іванович.  
 Підлітковий вік.  

 Піонерська дружина.  
 Піонерська організація в школі.  
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 Пласт.  
 Платон.  

 Покарання.  
 Полоцький Сімеон.  

 Попечитель навчального округу.  
 “Поучение Владимира Мономаха”.  

 Проблемна ситуація.  
 Проблемне навчання.  

 Ранній дитячий вік.  
 Ремінісценція.  

 Ремісничі училища.  
 Реферат.  

 Референтна група.  
 Реформація і школа.  

 Рицарська академія.  
 Рицарське виховання.  

 Робітничі факультети.  
 Родинне виховання.  

 Розвивальне навчання.  
 Ростовський Олександр Якович.  

 Сімейна атмосфера.  

 Спілка піонерських організацій України (СПОУ).  
 Статеве виховання.  

 Стиль лідерства.  
 Сюжетно-рольові ігри.  

 Толстой Лев Миколайович.  
 Усиновлення (удочеріння).  

 Федоров Іван Федорович.  
 Харківська жіноча недільна школа.  

 Харківська рисувальна школа.  
 Харківське товариство грамотності.  

 Циферні школи.  
 Чернігівський колегіум.  

 Читацькі інтереси дітей.  
 Шевченко Тарас Григорович.  

 Шкільні виставки.  
 Школа.  

 Школа-комуна.  
 Школи селянської молоді.  

 Школи сільської молоді.  
 Щоденник розвитку дитини.  

 
126. 215. Гуманістичні тенденції в педагогіці США // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – 

Ніжин, 2002. – Психоло-педагогічні науки. – №  3. – С. 94–99. 

127. 216. Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2001. – Психолого-педагогічні науки. – 

№  1. Редагування. 

128. 217. Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2001. – Психолого-педагогічні науки. – 

№  2. Редагування. 

129. 218. Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. – Психолого-педагогічні науки. – 

№  1. Редагування. 

130. 219. Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. – Психолого-педагогічні науки. – 

№  2. Редагування. 

131. 220. Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. – Психолого-педагогічні науки. – 

№  3. Редагування. 

132. 221. Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. – Психолого-педагогічні науки. – 

№  4. – Ч.1. Редагування. 

133. 222. Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. – Психолого-педагогічні науки. – 

№  4. – Ч.2. Редагування. 

134. 223. Історія в ітчизняної педагогіки: Тексти до вивчення курсу : Навч. посібник. Вивчення, узагальнення і пошире-

ння педагогічного досвіду. – Ніжин, НДПУ, 2001. У співавт.  

135. 224. Історія педагогіки: Метод. рек. для студ.-заоч. – Ніжин: НДПУ, 2002. У співавт.  

136. 225. Програма кваліфікаційного екзамену з теорії і практики навчання і виховання. – Ніжин: НДПУ, 2002. У співавт. 

137. 226. Педагогічні умови становлення творчого вчителя // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т. імені Миколи 

Гоголя. – Ніжин, 2002. – №  4. – Ч.1. – С. 24–29. 

138. 227. Творчість як передумова психічного здоров’я учнівської молоді // Вісник Ужгородського університету. – 2002. 

139. 228. Використання спадщини вітчизняних і зарубіжних педагогів у створенні інноваційних виховних технологій // 

Оновлення змісту і форм навчання і виховання в сучасній загальноосвітній школі // Наукові записки Рів ненського 

гуманітарного університету. – Рівне. – 2002. 

140. 229. Сучасні освітні інноваційні підходи в світлі педагогічних пошуків 20-х років // Вісник Львівського 

університету. – Львів: ЛДУ. – 2002.  

141. 230. Вивчення узагальнення і поширення педагогічного досвіду – Ніжин: НДПУ, 2003. У співавт. 

142. 231. Педагогіка творчості В.Сухомлинського. – Ніжин: НДПУ, 2003. У співавт. 

143. 232. Цікава математика. – Ніжин, НДПУ, 2003. У співавт. 

144. 233. Історія зарубіжної педагогіки. – Ніжин: НДПУ, 2003. У співавт. 

145. 234. Екологічне виховання учнів. – Ніжин: НДПУ (з грифом МОН України), 2003. У співавт. 

146. 235. Історія педагогіки. – Ніжин: НДПУ, 2003. У співавт. 

147. 236. Концепція професійно-педагогічної підготовки вчителів у Ніжинському держпедуніверситеті // Збірник 

наукових праць (випуск ХХ). Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ: СДПУ, 2003. 

148. 237. Концепція професійно-педагогічної підготовки вчителів у Ніжинському педагогічному університеті // 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Інновації у вищій освіті”. – Ніжин-Київ, 2003. 

149. 238. Ідеї формування творчої особистості у педагогічній спадщині Г.Ващенко // Наукові записки / Ніжин. держ.  

пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин: НДПУ. – 2003. – Психолого-педагогічні науки.  

150. 239. Ідеї формування творчої особистості в працях українських педагогів: Г.Сковороди // Науковий збірник 

“Проблеми сільської школи”. – Умань: УДПУ, 2003. 

151. 240. Досвід творчої діяльності, як складова змісту освіти: історичний аспект // Науковий вісник Чернівецького 

університету. – Чернівці, 2003. 

152. 241. Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – Психолого-педагогічні науки. – 

№  1. Редагування. 

153. 242. Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – Психолого-педагогічні науки. – 

№  2. Редагування. 

154. 243. Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – Психолого-педагогічні науки. – 

№  3. – Редагування. 

155. 244. Порівняльна педагогіка. – Ніжин: НДПУ, 2004. У співавт. 
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156. 245. Історія зарубіжної педагогіки: Тексти до вивчення курсу. – Ніжин: НДПУ, 2004. У співавт. 

157. 246. Інноваційні процеси у вищій педагогічній освіті України у 20-ті роки XX століття // Наукові записки / Ніжин. 

держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин: НДПУ, 2004. – Психолого-педагогічні науки. 

158. 247. Свобода как условие формирования творческой личности // Образование и школа ХХ века. – Чернигов, 2004. 

159. 248. М.І.Пирогов про загальну й професійну освіту // Наукові записки / Вінницький держ. пед. ун-т. – Вінниця, 

ВДПУ, 2004. – Серія: Педагогіка і психологія. – Вип. II. 

160. 249. Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції “Інновації у вищій освіті”. – Ніжин: НДПУ, 2004. 

161. 250. Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – Психолого-педагогічні науки. – 

№  1. Редагування. 

162. 251. Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – Психолого-педагогічні науки. – 

№  2. Редагування. 

163. 252. Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – Психолого-педагогічні науки. – 

№3. Редагування. 

НОВГОРОДСЬКА ЮЛІЯ ГРИГОРІВНА 

Народилася 1972 р. Закінчила музично-педагогічний факультет Ніжин-

ського державного педагогічного інституту імені Миколи Гоголя у 1995. 

Працює в Ніжинській  вищій школі з 2000 на посадах асистента (з 2000  р.), 

викладача (з 2001 р.), доцента (з 2004 р.). Основний напрямок наукової 

роботи – творча особистість в педагогічній спадщині В.О. Сухомлин-

ського. 

Наукові праці 

1. 253. В.О.Сухомлинський про розвиток технічної творчості учнів // Наук. записки / 

Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – 1998. – Психолого-педагогічні науки. – 

С. 120–122. 

2. 254. Український колеж – школа самореалізації // Там само. – С. 162–166. 

3. 255. В.О.Сухомлинський про розвиток художньої творчості молодших школярів // Освіта й виховання в Польщі й 

Україні ХІХ–ХХ ст.: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1998. – Ч. 2. – С. 230–233. 

4. 256. Дослідницька діяльність у природі як сфера розкриття творчих сил особистості в педагогічній спадщині 

В.О.Сухомлинського // Педагогіка Василя Сухомлинського на зламі епох: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. та V  

Всеукр. пед. читань “Василь Сухомлинський і сучасність”. – Київ; Кіровоград, 1999. – С. 160–162. 

5. 257. В.О.Сухомлинський про роль учителя у формуванні творчої особистості // Рідна школа.  – 1999. –  №  7–8. – 

С. 75–76. 

6. 258. Витоки дитячої творчості (з досвіду впровадження ідеї В.О.Сухомлинського в дитячому садку №  12 

м. Ніжина) // Наукові записки / Ніжин. держд. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 1999. – Психолого-педагогічні 

науки. – С. 133–136. 

7. 259. Пізнай себе: Прогр. і метод. рек. факультативного курсу для початкової школи. – Ніжин; Броди, 1999. – 45 с . 

У складі колект. авт. 

8. 260. Пізнай себе: Навч.-метод. посіб. факультативного курсу для соціальних педагогів, студ. – практикантів, 

вчителів початкової школи. – Ніжин; Броди, 2000. – 60 с. У складі колект. авт. 

9. 261. Розвиток “педагогіки творчості” В.О.Сухомлинського (70–80 роки) // Рідна школа. – 2000. – Березень. – 

С. 72–74. 

10. 262. Педагогіка співробітництва В.О.Сухомлинського // В.О.Сухомлинський і сучасні проблеми особистісно 

зорієнтованого виховання: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (26 трав. 2000). – К., 2000. – С. 95–98. – (Уман. 

держ. пед. ун-т ім.П.Тичини). 

11. 263. Мистецтво як засіб життєтворчості особистості у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського // Наук. записки  /  

Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2001. – Психолого-педагогічні науки. – № 1. – С. 189–191. 

12. 264. Становлення та розвиток ідеї розвивального навчання: від Сократа до Сухомлинського // Там само.  – №  2. – 

С. 179–185. 

13. 265. Ідеї В.Сухомлинського живуть і розвиваються (з досвіду роботи шкіл Кіровоградщини) // Рідна школа. – 

2002. – №  11. – C. 44–45. 

14. 266. Форми психолого-педагогічної підготовки вчителів у спадщині В.Сухомлинського // Наукові записки / Ніж ин. 

держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин: НДПУ, 2002. – Ч.2. – С. 109–110. 

15. 267. Розвиток ідей В.Сухомлинського з формування творчої особистості у концептуальних підходах до 

реформування освіти // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин: НДПУ, 2003. – Ч.1.  – 

С. 122–125. 

16. 268. Творче використання досвіду В.Сухомлинського на Чернігівщині // Наукові записки Кіровоградського 

державного педагогічного університету ім. В.Винниченка. – Кіровоград, 2003. – Вип. 52. – Ч. 2. – С. 153–155. 

17. 269. Розвиток ідей В.Сухомлинського з формування творчої особистості школяра у навчальній літературі 

початкової школи // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – Ч.1. – С. 120–125. 

18. 270. Дидактична гра як засіб активізації навчальної діяльності студентів // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т 

імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – Ч. 3. – С. 142–143. 

19. 271. Творча самореалізація майбутніх педагогів у процесі фахової підготовки // Збірник наукових праць: 

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Формування творчої особистості майбутнього в чителя в  умовах 

впровадження інноваційних освітніх технологій”. – Суми, 2004. 

20. 272. Програма та методичні рекомендації до спецсемінару з педагогіки “Вивчення, узагальнення та поширення 

передового педагогічного досвіду” для студентів стаціонарної і заочної форм навчання. – Ніжин, 2003. – 22 с. 
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21. 273. Програма та методичні рекомендації до спецсемінару “Педагогіка творчості В.Сухомлинського”.  – Ніжин, 

2003. – 17 с. 

22. 274. Плани семінарських і лабораторних занять із загальної педагогіки для студентів соціально-гуманітарного 

факультету денної форми навчання. – Ніжин, 2004. – 34 с. 

ПАДУН НІНА ОЛЕКСІЇВНА 

Народилася 1952 р. Закінчила природничий факультет Ніжинського 

державного педагогічного інституту ім. М.В.Гоголя у 1977 р.. Кандидат 
педагогічних наук (з 1993 р.), доцент (з 1995 р.). Працює у Ніжинській вищій 
школі з 1989 р. на посадах асистента (1989–1990 рр.), ст. викладача (1990–
1994 рр.), доцента (з 1994 р.). Основний напрямок наукових досліджень – 
професійно-технічна освіта в Україні. 

Наукові праці 

1. 275. Про підготовку студентів до реалізації виховних можливостей сільської школи // 
Шляхи вдосконалення професійно-педагогічної підготовки вчителя в умовах 
перебудови вищої і середньої школи: Тез. доп. міжвуз. наук.-практ. конф. – Ніжин, 
1990. – С. 50–51. 

2. 276. Из опыта организации технического творчества учащихся сельской школы // 
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35. 367. Колега: (Мордух Шайович Кругляк) // Євреї в Ніжині: Наук. зб. – Ніжин, 2001. – С. 133–136. 

36. 368. Цей невтомний Близнюк // Там само. – С. 136–139. 
37. 369. Педагогіка у Ніжинській вищій школі. – Ніжин, 2002. – 100  с. 
38. 370. Вклоніться в селу // Ніжинський в існик. – 2002. – 10 серпня. 

39. 371. Зустріч з Антарктикою // Ніжинський в існик. – 2003. – 18 січня. 
40. 372. Білим лебедем звуть... – Ніжин, 2003. – 68  с. 
41. 373. Мої незабудки. – Ніжин, 2004. – 60  с. 
42. 374. Праці Т.Д.Пінчук до 1971 див.: Викладачі Ніжинської вищої школи: Біобібліогр. покажчик. – Ніжин, 2000. – 

Ч.3. – С. 155–156. 

КАФЕДРА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

АНДРУЩЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 

Народилася 1979 р. В 2001 р. закінчила історико-правознавчий факульт ет 
Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя. З 
2001 р. працювала на посаді асистента кафедри педагогічної майстерності 
в Ніжинському державному педагогічному університеті імені Миколи Гоголя. 
У 2004 р. вступила до аспірантури. 

1. 375. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу “Методика виховної 

роботи в літніх оздоровчих таборах”. – Ніжин: НДПУ, 2004. – 56 с. 

АНІЩЕНКО ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА 

Народилася 1972 р. У 1995 р. закінчила НДПІ ім. М.В.Гоголя (природничо-

географічний факультет). Кандидат педагогічних наук (з 2000 р.). З 2000 р. 

працює у Ніжинському державному педагогічному університеті імені Миколи 

Гоголя на посаді асистента, з 2001 р. – в.о.доцента, з 2003 р. – доцент 

кафедри педагогічної майстерності. Основні напрями на укових досліджень –  

історія та методика професійної освіти, ґендерні дослідження у педагогіці. 

1. 376. Екологія макроміцетів заповідного урочища “Ветхе” // Матеріали науково-

практичної конференції “Сучасний стан та шляхи вирішення екологічних проблем 

Чернігівської області”. – Ніжин, 1996. – С. 115–117. У співавт. 

2. 377. Доторкнися серцем до краси // Вісті. – 1996. – 9 лютого. – С. 5. 

3. 378. Професійна підготовка сестер милосердя в Україні в ХІХ – на початку ХХ ст. // Педагогіка і психологія 

професійної освіти. – 1998. – №  5. – С. 136-143. 

4. 379. Деякі питання розвитку жіночої сільськогосподарської освіти на Чернігів щині (1890–1914 рр.) // Наукові 

записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 1998. – Психолого-педагогічні науки. – С. 98–100. 

5. 380. Розвиток професійної освіти жінок в Україні (1863–1917 рр.) // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 

1999. – №  3. – С. 369–379. 

6. 381. Aniszczenko O. Ksztalcenie zawodowe kobiet z mnieszosci narodowych na Ukrainie (80-te lata XIX w . – 1917 r.)  //  

Ksztalcenie zaw odowe: pedagogika i psychologia: Polsko-ukrainski rocznik. – Czestochowo – Kijow , 1999. – S. 297–307.  
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7. 382. Ж іноча професійна освіта для національних меншин в Україні (80-ті роки ХІХ ст. – 1917 р.) // Професійна 

освіта: педагогіка і психологія: Українсько-польський щорічник. – К.; Ченстохова, 1999.– Вип. 1. – С. 297–306. 

8. 383. Забезпечення навчально-методичною літературою з ручної праці жіночих професійних навчальних закладів  

в Україні (1882–1905 рр.) // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. 

пр. – К.; Запоріжжя, 1999. – Вип. 14. – С. 172–176. 

9. 384. Математика і фізика у Людмилинській жіночій школі сільського домоведення та садибного господарства 

(м.Мрин, Ніжинського повіту Чернігівської губернії) // Фізико-математичні записки /Ніжин. держ. пед. ун-т імені 

Миколи Гоголя. – Ніжин, 1999. – С. 49–50. 

10. 385. Про роль дисциплін природничо-математичного циклу в жіночій комерційній освіті на терені України (1896–

1917 рр.) // Фізико-математичні записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 1999. – С. 50–52. 

11. 386. Розвиток професійної освіти жінок в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): Дис. канд. пед. наук: 

13.00.04. – К., 2000. – 279 с. 

12. 387. Фахова підготовка дівчат у дитячих притулках (1839–1911) // Шлях освіти. – 2000. – №  1. – С. 40–42. 

13. 388. Деякі аспекти розвитку жіночої педагогічної освіти в Україні // Початкова школа. – 2000. – №  3. – С. 46–47. 

14. 389. Фундатори Ніжинської вищої школи // Сіверянський літопис. – 2001. – № 4 (40). – С. 102–105. У співавт. 

15. 390. Професійна освіта жінок в Україні (історико-педагогічний аспект) // Ж інка в Україні: Міжвід. наук.зб. – К., 

2001. – Т. 23. – С. 506–516.  

16. 391.  Фізико-математичний факультет ліцею князя Безбородька (1832–1840) // Фізико-математичний збірник: Зб. 

наук. праць. – Ніжин, 2001. – С. 3–14. У співавт. 

17. 392.  Місце фізико-математичних дисциплін у проектах розбудови жіночої професійної освіти в Російській імперії 

(1882–1914 роки) // Фізико-математичний збірник: Зб. наук. праць. – Ніжин, 2001. – С. 14–17. У співавт. 

18. 393. Фахова освіта жінок у Київській губернії: погляд з елементами ретроспективи та перспективи // Наукові 

записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2001. – Психолого-педагогічні науки. – № 1. – С. 182–

188. 

19. 394.  Статут Гімназії вищих наук князя Безбородька // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи 

Гоголя. – Ніжин, 2001. – Психолого-педагогічні науки. – № 2. – С. 128–140. У співавт. 

20. 395. Особливості професійного навчання жінок на Київських рукодільних курсах Ольги і Серафими Курдюмов их 

(1897-1915 рр.) // Професійно-художня освіта України: Зб. наук. праць. – К.; Черкаси, 2002. – Вип. 1. – С. 80–83. 

21. 396. Політика рівних можливостей у сфері освіти в Україні: реалії та перспективи // Наукові записки / Ніжин. держ. 

пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. – Психолого-педагогічні науки. – № 3. – С. 12–15.  

22. 397. Педагогічна практика в закладах жіночої освіти // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи 

Гоголя. – Ніжин, 2002. – Психолого-педагогічні науки. – № 4, Ч.2. – С. 120–122. 

23. 398.  Математична статистика в сучасних педагогічних дослідженнях // Фізико-математичний в існик: Зб. наук. 

праць. – Ніжин, 2002. – С. 107–113. У співавт. 

24. 399. Гендерні дослідження в математичній науці та освіті // Фізико-математичний вісник: Зб. наук. праць. – Ніж ин, 

2002. – С. 102 – 107. У співавт. 

25. 400.  Статут Фізико-математичного ліцею князя Безбородька // Фізико-математичний вісник: Зб. наук. праць. – 

Ніжин, 2002. – С. 3–9. У співавт. 

26. 401. Колекції Катерини Миколаївни Скаржинської та Наталії Леонідівни Шабельської // Ж інка в науці та освіті: 

минуле, сучасність, майбутнє: Матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф.,5–6 липня 2002, Київ. – К., 2002. – С. 

345–346.  

27. 402. Авторка забутої методики // Ж інка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє: Матеріали Другої Між н ар. 

наук.-практ. конф., 5–6 липня 2002, Київ. – К., 2002. – С. 346–347. 

28. 403. Професійна освіта і самореалізація жінок в Україні: історія та сучасність / Наук. ред. Н.Г.Ничкало. – Ніжин: 

ТОВ “Наука-Сервіс”, 2003. – 251 с.  

29. 404. Вступ до спеціальності: Навч.-метод. посібник для студентів педагогічних закладів освіти / За ред. 

Н.І.Яковець. – Ніжин: Видавництво НДПУ ім. М.Гоголя, 2003. – 89 с. У співавт. 

30. 405.  Соціальна робота з жінками // Соціальна робота в Україні: Навч. посібник. – К., 2003. – С. 181–194. 

У співавт. 

31. 406.  Сучасні педагогічні технології: Навчальна програма курсу / За заг. ред. Н.І.Яковець. – Ніжин: Видав ницт во 

НДПУ ім. М.Гоголя, 2003. – 15 с. У співавт. 

32. 407. Вступ до спеціальності: Навч. програма / За ред. Н.І.Яковець. – Ніжин: Видавництво НДПУ ім. М.Гоголя, 

2003. – 89 с. У співавт. 

33. 408. Організація педагогічної практики в педагогічному університеті студентів заочної форми нав чання: Мет од. 

рек. / Яковець Н.І., Аніщенко О.В., Киричок І.І., Стрельнікова Н.М. – Ніжин: РВВУ, 2003. – 61 с. 

34. 409. Наукові дослідження з історії професійної освіти та історії педагогіки: Метод. рек. науковцям-початківцям. – 

Ніжин: НДПУ, 2003. – 50 с. 

35. 410. Ж енское образование и воспитание: Библиографический указатель (1859–1865) / Сост. Е.В.Анищенко. – 

Нежин: Наука-Сервис, 2003. – 24 с.  

36. 411. Гендерний аналіз навчальної літератури з англійської мови для закладів загальної середньої освіти // 

Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 11–13 грудня 2003, 

Київ. – К., 2003. – С. 224–227. 

37. 412. Навчально-методична література для закладів жіночої професійної освіти (1865–1916) // Науков і записки /  

Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – Психолого-педагогічні науки. – № 1. – С. 129–135. 

38. 413. Професійні досягнення в ітчизняних фахівців та учнівської молоді в експозиціях всеросійських, регіональних і 

міжнародних виставок (1881–1913) // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 23. – С. 185–193. 

39. 414.  Ж іноча професійна освіта // Педагогіка і психологія професійної освіти: результ ати досліджень і 

перспективи: Зб. наук. праць. – К., 2003. – С. 293–304. У півавт. 
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40. 415. Організація виставкової діяльності в галузі жіночої художньо-ремісничої освіти (1847–1916) // Профес ійно-

художня освіта України: Зб. наук. праць. – К.; Черкаси, 2003. – Вип. 2. – С. 87–93. 

41. 416. Навчальна література для початкової школи: гендерний аналіз // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. 

праць. – К., 2003. – Вип. 4. – С. 252–257. 

42. 417. Психофізіологічний аспект наукової організації навчальної праці // Психологічний в існик. – Ніжин, 2003. – 

С. 75–80. 

43. 418.  Соціальна робота з жінками // Соціальна робота в Україні: Навч. посібник. – К., 2004. – С. 193 – 209. 

У співавт. 

44. 419. Сучасні педагогічні технології: матеріали до курсу лекцій: Навч. посібник / Укл. Аніщенко О.В. – Ніжин, 2004. – 

123 с. 

45. 420. Вступ до спеціальності: Метод. рек. до семінар. та лаб. занять / Автори-упорядники Яковець Н.І., А ніщенко 

О.В., Дубровська Л.О., Крига Т.І., Стрельнікова Н.М., Супруненко М.І., Яковець О.В. – Ніжин: Вид-во НДПУ ім. М. 

Гоголя, 2004. – 36 с. 

46. 421. Гендерно орієнтована підготовка педагогів у контексті наукової організації праці // Матеріали ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень – 2004”, 23–30 червня 2004, Дніпропетровськ. – 

Дніпропетровськ, 2004. – Т. 25: Педагогіка. – С. 9–10. 

47. 422. Ергономічна підготовка спеціалістів у вищих технічних навчальних закладах: в ітчизняний та зарубіжний 

досвід // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Науковий потенціал світу – 2004”, 1-15 

листопада 2004, Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ, 2004. – Т. 38: Проблеми підготовки фахівців. – С. 4–5. 

48. 423.  Викладачі та чиновники Фізико-математичного ліцею князя Безбородька // Фізико-математичний збірник: Зб. 

наук. праць. – Ніжин, 2004. – С. 32–47. У співавт. 

49. 424. Микола Ілліч Миклуха //Фізико-математичний збірник: Зб. наук. праць. – Ніжин, 2004. – С. 47–49. У співавт. 

50. 425. Інтенсифікація та оптимізація навчального процесу в школі у контексті наукової організації праці // Фізико-

математичний збірник: Зб. наук. праць. – Ніжин, 2004. – С. 139–142. 

51. 426.  Вивчення природничо-математичних дисциплін у вальдорфських школах //Фізико-математичний збірник: Зб. 

наук. праць. – Ніжин, 2004. – С. 142–146. У співавт. 

52. 427. Підручникотворення у світлі санітарно-гігієнічних досліджень (кінець ХІХ–початок ХХ століття) // Проблеми 

сучасного підручника: Зб. наук. праць. – Київ; Бердянськ, 2004. – Вип. 5. – С. 23–28. 

53. 428. Наукові засади організації праці у закладах професійної освіти (кінець ХІХ – початок ХХ століття) // Наукові записки 

/ Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – Психолого-педагогічні науки. – № 1. – С. 150–152. 

54. 429. Нововведення у вищій школі у контексті наукової організації праці (80-ті роки ХХ століття) // Наукові записки / 

Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – Психолого-педагогічні науки. – № 2. – С. 129–135. 

55. 430. Сучасні педагогічні технології: курс лекцій: Навч. посібник / За заг. ред. Яковець Н.І. – Ніжин: Вид-во НДУ ім . 

М. Гоголя, 2005. – 202 с. У співавт. 

56. 431. Ж енское профессиональное образование: Библиографический указатель (1870–1917) / Сост. Е.В.А нищенко. – 

Нежин, 2005. – 34 с.  

  ВАСИЛЮК АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА 

Народилася 1958 р. Закінчила Київський державний педагогічний 

інститут ім. О.М.Горького в 1985 р. за спец. “викладач-дослідник з 

педагогіки і психології”. Кандидат педагогічних наук (з  1998 р.), доцент (з 

2001 р.). Працює в Ніжинській вищій школі з 1987 р. на посадах 

асистента каф. педагогіки (1987–1995 рр.), доцента (з 1999 р.) каф. 

педагогічної майстерності. Основні напрями педагогічних досліджень – 
освітня компаративістика, педевтологія, педагогіка вищої школи. 

Наукові праці 

Книги 

1. 432. Методические рекомендации по организации непрерывной педагогической 

практики студентов (ІІ курс). – Нежин: НГПИ, 1988. – 17 с. У складі колект. авт.  
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87. 518. Бєднарек Ю. Інформаційно-технологічні аспекти нових вимог до освітніх систем // Наукові записки / Ніж ин. 

держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – Психолого-пед. науки. – №  3. – С. 15–19.  

 

ВЕЛИКАНОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ 

Народився 1977 р. У 2001 р. закінчив машинобудівний факультет 
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література в школі. – 1968. – №12. – С. 40–46. 
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Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. – 
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вищій школі з 1990 р. на посадах асистента (1990-1993 рр.), ст. викла-
дача (1993–1998 рр.), доцента (з 1998 р.). Основний напрямок наукових 

досліджень – професійна майстерність учителя. 

1. 696. Використання спадщини С.Т.Шацького в навчальному процесі педагогічного 

вузу і школи // Використання спадщини забутих і повернутих діячів науки та культури 
в навчальному процесі педагогічного вузу та школи: Матеріали респ. міжв уз. наук. -

практ. конф., 29-31 травня 1991 р. – Рівне, 1991. – С. 67–68. 

2. 697. Роль батьків у соціальному становленні старшокласників // Соціалізація 

особистості як проблема національної освіти: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 

14–15 трав. 1993 р. – Ніжин, 1993. – Ч. 3. – С. 31–32. 

3. 698. Теоретичні основи формування педагогічної культури спілкування майбутніх 

вчителів // Історія і сучасність педагогічної освіти в Україні: Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., 25–26 жовтня 

1994 р. – Глухів, 1994. – Ч. 2. – С. 19–20. 

4. 699. Культура спілкування вчителя // Актуальні проблеми педагогіки і психології: Зб. наук. пр. – Ніжин, 1995. – С. 

60–63. 

5. 700. Педагогічна культура спілкування вчителя з батьками учнів: Програма спецкурсу і метод. рек. – Ніжин: 

НДПУ, 1996. – 12 с. 

6. 701. Формування у студентів педвузів педагогічної культури спілкування з батьками учнів шкіл: А в тореф. дис . 

...канд. пед. наук. – К., 1996. – 23 с. 
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7. 702. Сім’я і родинне виховання. Концепція // Рідна школа. – 1996. – №11–12. – С. 15–20. У складі колект. авт. 

8. 703. Орієнтовний зміст виховання в національній школі: Метод. рек. – К., 1996. – С. 106–198. У складі колект. 

авт. 

9. 704. Концепція “Сім’я і родинне виховання” // Соціальна робота з молодою с ім’єю: 3б. теор. та метод. матеріалів  

для працівників соц. служб для молоді. – К., 1997. – Ч. 2. – С. 4–9. У складі колект. авт. 

10. 705. Підготовка студентів педвузу до роботи з батьками учнів // Формування педагогічної культури батьків у 

сучасних умовах: Наук.-метод. зб. – К., 1998. – С. 55–70. 

11. 706. А.С.Макаренко та сімейні взаємини. Сьогодення // Освіта й виховання в Польщі й Україні (ХІХ-ХХ ст.): 

Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1998. – Ч. 2. – С. 193–196. 

12. 707. Деякі аспекти сімейної педагогіки в творчості А.С.Макаренка та сьогодення // Педагогічні ідеї А.С.Макаренка 

і сучасність: проблеми та перспективи: Матеріали Всеукр. наук.-теор. конф. – Переяслав -Хм., 1999. – С. 205–208. 

13. 708. Організація педагогічної практики в педагогічному університеті: Інструктивно-метод. матеріали. – Ніжин, 

1999. – 18 с. У складі колект. авт. 

14. 709. Підготовка майбутніх учителів до педагогічної роботи з батьками учнів // Проблеми формування сучасного 

вчителя у вищій педагогічній школі. Шляхи підвищення пізнавальної активності студентів педагогічного навчального 

закладу: Наук.-метод. зб. – Ніжин, 1999. – С. 52–56. 

15. 710. Плани семінарських та лабораторних занять з педагогіки. – Ніжин, 2000. – 23 с. У співавт. 

16. 711. Наскрізна програма педагогічної практики студентів. – Ніжин, 2000. – 10 с. У складі колект. авт. 

17. 712. Теоретичні основи формування культури спілкування майбутніх вчителів з батьками учнів шкіл // Науков і 

записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2000. – Психолого-педагогічні науки. – С. 100–105. 

18. 713. Педагогічна практика студентів: Метод. рек. для студ. 4-5-х курсів фіз.-мат. фак. – Ніжин, 2001. – 102 с. 

У складі колект. авт. 

19. 714. Програма державного кваліфікаційного екзамену з педагогіки. – Ніжин, 2001. – 16 с. У складі колект. авт. 

20. 715. Врахування особливостей родинного спілкування в процесі виховання дитини // Сучасні пед. технології у 

вищих пед. закладах освіти: Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. – Ніжин, 2001. – Ч.І. – С.81–84. 

21. 716. Формування професійних умінь і навичок студентів фізико-математичного факультету під час проходж ення 

педагогічної (ІV курс) та стажувальної (V курс) практик // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун -т імені Миколи 

Гоголя. – Ніжин, 2001. – Психолого-пед. науки. – №1. – С.5–10. У співавт. 

22. 717. Вступ до спеціальності: Навч.-метод.посібник для студ. пед. закладів освіти. – Ніжин: НДПУ, 2003. – 89 с. 

У співавт. 

23. 718. Організація педагогічної практики в педагогічному університеті студентів заочної форми нав чання: Мет од. 

рек. – Ніжин: НДПУ, 2003. – 59 с. У співавт. 

24. 719. Педагогіка: Навчальна програма. – Ніжин: НДПУ, 2003. – 24 с. У співавт. 

25. 720. Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах: Навчальна програма. – Ніжин: НДПУ, 2003. – 17 с . 

У співавт. 

26. 721. Сучасні педагогічні технології: Навчальна програма. – Ніжин: НДПУ, 2003. – 15 с. У співавт. 

27. 722. Педагогічна практика студентів: Метод. рек. для студентів ІV–V курсів фізико-математ. фак. – Ніжин: НД ПУ, 

2003. – 102 с. У співавт. 

28. 723. Вступ до спеціальності: Навчальна програма. – Ніжин: НДПУ, 2003. – 9 с. У співавт. 

29. 724. Місце педагогічної практики у професійному становленні майбутнього вчителя // Інновації у вищій освіті: 

Матеріали першої міжнар. конф., 16–19 травня 2003, Київ. – Ніжин, 2004. – С. 239–240. 

30. 725. Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах: Метод. рек. до лаб. робіт. – Ніжин: НДПУ, 2004. – 

54 с. У співавт. 

31. 726. Вступ до спеціальності: Метод. рек. до семінар. і лаб. занять. – Ніжин: НДПУ, 2004. – 36 с. У співавт. 

32. 727. Плани семінарських та лабораторних занять з педагогіки. – Ніжин: НДПУ, 2004. – 35 с. У співавт. 

33. 728. Педагогічна практика студентів: Навч.-метод. посіб. для студентів ІV – V курсів математ. спец. пед. нав ч. 

закладів заочної форми навчання. – Ніжин: НДПУ, 2004. – 88 с. У співавт. 

34. 729. Професійна готовність майбутніх учителів до співпраці з батьками школярів: Матеріали ІІ міжнар. наук. -

практ. конф. “Інновації у вищій освіті”, 21–22 вересня 2004 р. // Наукові записки / Ніжин.держ.пед.ун-т імені Миколи 

Гоголя. – 2004. – № 4. С. 83–85. 

ШЕВЧУК МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

Народилася 1962 року. У 1982 році закінчила Волгоградське училище 

мистецтв, 1987 р. – Ніжинський державний педагогічний інститут ім. 

М.В.Гоголя. Працює у Ніжинській вищій школі з 1987 р. (на кафедрі 
вокально-хорової майстерності), з 2001 р. – на кафедрі педагогічної 

майстерності. Основний напрямок наукових досліджень – підготовка 
студентів до виховної діяльності в школі. 

1. 730. Про діагностичний підхід до здійснення виховного процесу // Наукові записки / 

Ніжин. держ. пед. ін-т ім.М.В.Гоголя. – Ніжин,1988. – С. 172–174. У співавт. 

2. 731. Про сучасне європейське бачення середньої освіти // Наукові записки / Ніж ин. 

держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2001. – Психолого-педагогічні науки. – 

№1. – С. 192–197. 

3. 732. Освіта у контексті професійного становлення // Фізико-математичний збірник: 

Зб. наук. праць. – Ніжин, 2001. – С. 150–152. 

4. 733. З досвіду становлення професійної освіти в Японії // Фізико-математичний збірник: Зб. наук. праць. – Ніж ин, 

2001. – С. 152–155. 
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5. 734. Сучасні педагогічні технології: навчальна програма курсу / За заг. ред. Н.І.Яковець. – Ніжин: НДПУ, 2003. 

6. 735. Вступ до спеціальності: Навчальна програма курсу / За заг. ред. Н.І.Яковець. – Ніжин: НДПУ, 2003. 

 

ЯКОВЕЦЬ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА 

Народилася 1954 р. Закінчила Ржищівське педагогічне училище 

(відділення початкових класів) у 1973 р. та НДПУ ім. М.В.Гоголя (фізико-

математичний факультет) у 1978 р. Кандидат педагогічних наук, 

доцент. Працює у Ніжинській вищій школі з 1979 р. на посадах викладача, 

старшого викладача, доцента, проректора. З 1999  р. очолює кафедру 
педагогічної майстерності. 

1. 736. Подготовка студентов к воспитательной работе при обучении математики в  

средних профтехучилищах // Совершенствование математической подготовки 
учащихся средних профтехучилищ. – К.: Вища школа, 1984. 

2. 737. Усиление мировоззренческой направленности преподавания естественно-

математических предметов: физика и астрономия // Идейная закалка рабочей смены. – К., 1984. – С. 114–128. 

У співавт. 

3. 738. Усиление мировоззренческой направленности преподавания естественно-математических предметов: 

математика // Там же. – С. 142–151. У співавт.. 

4. 739. Особенности научно-естественного воспитания учащихся профтехучилищ // Педагогіка. – К.: Рад. школа, 

1985. – Вип. 24. 
5. 740. Формирование научного мировоззрения учащихся средних профтехучилищ при обучении математике и 

физике: Автореф. дис... канд. пед. наук. – К., 1985. – 24 с. 

6. 741. Формирование научного мировоззрения учащихся средних профтехучилищ при обучении математике и 

физике: Дис. канд. пед. наук: 13.00.01. – К., 1985. 

7. 742. Непрерывная педагогическая практика студентов І курса: Метод.указания. – Н., 1986. 

8. 743. Актуальные вопросы перестройки общеобразовательной и профессиональной школы: мнение учащихся 

(анкета и рекомендации по проведению опроса). – Нежин, 1987. – 24 с. У співавт.; заг. ред. 

9. 744. Об актуальных вопросах перестройки общеобразовательной и профессиональной школы: мнение 
учащихся. Анкета и рекомендации по пров едению опроса среди учителей общеобразовательной и профес -

сиональной школы. – Нежин, 1987. – 16 с. У співавт.; заг. ред. 

10. 745. Вопросы истории науки во внеклассной работе по математике: Метод. рек. для студентов физико-математ. 

фак. пединститутов и учителей математики. – Нежин, 1987. – 48 с. У співавт. 

11. 746. Факультет будущего педагога: Программа, задания и метод. указания по математике и физике. – Нежин, 

1987. – 24 с. У співавт. 

12. 747. Педагогическая практика студентов-первокурсников: Метод. рек. – Киев: ГП ППО “Укрвузполиграф”, 1988. – 

24 с. У співавт. 

13. 748. Изучение личности школьника и классного коллектива. В помощь студентам к педагогической практике: 
Метод. указания. – Нежин, 1988. – 98 с. У співавт. 

14. 749. Організація і проведення обчислювальної практики учнів Х класу на ПМК: Метод. рек. для студ. 

педінститутів та вчителів інформатики і обчислювальної техніки. – Ніжин, 1988. –Ч. 1. – 64 с. У співавт. 

15. 750. Організація і проведення обчислювальної практики учнів Х класу на ПМК: Метод. рек. для студ. 

педінститутів та вчителів інформатики і обчислювальної техніки. – Ніжин, 1988. – Ч. II. – 48 с. У співавт. 

16. 751. Актуальные вопросы совершенствования деятельности классного руководителя: Метод. рек. – Нежин, 1988. 

– 24 с. 

17. 752. Классный час в общеобразовательной и профессиональной школе: Метод. рек. – Нежин, 1988. – 48 с. 
У співавт. 

18. 753. Актуальные вопросы воспитательной деятельности классного руководителя общеобразовательной и 

профессиональной школы: Метод. рек. – Нежин, 1988. У співавт. 

19. 754. Методические рекомендации по организации непрерывной педагогической практики студентов (ІІ курс). – 

Нежин: НГПИ, 1988. – 17 с. У складі колект. авт. 

20. 755. Методические рекомендации по организации непрерывной педагогической практики (ІІІ курс). – Нежин: 

НГПИ, 1988. – 19 с. У складі колект.авт. 

21. 756. Непрерывная педагогическая практика студентов І курса: Метод. указания. – Н., 1988. 
22. 757. До питання виховної функції навчання в період комп’ютеризації шкільної освіти //Тези доповідей міжвуз. 

наук.-практ. конф., присвяченої 1000-річчю школи Київської Русі. – Ніжин, 1989. – С. 18–20. 

23. 758. Про вклад Ніжинського педінституту в розвиток математичної освіти України // Там само. – С. 17–18. 

У співавт. 

24. 759. Методические рекомендации по организации внеклассной работы по математике в 5 -9 кл. 

общеобразовательной школы. – Нежин: НГПИ, 1989. – 47 с. У співавт. 

25. 760. Актуальні питання перебудови процесу підготовки вчителя математики і фізики в сучасних умовах // Шляхи 

вдосконалення професійно-педагогічної підготовки вчителя в умовах перебудови вищої і середньої школи. – Ніжин, 
1990. У співавт. 

26. 761. Педагогічна практика студентів на випускному  і передвипускному курсах фізико-математичного ф-ту: Метод. 

рек. – Ніжин, 1991. – 48 с. У співавт. 

27. 762. Актуальні напрямки діяльності класного керівника в сучасних умовах. – Ніжин, 1992. 

28. 763. Актуальні напрямки виховної діяльності класного керівника в умовах сучасної школи: Метод. рек.  – Ніж ин, 

1992. 
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29. 764. Рейтинг у курсі історії педагогіки // Методика і технологія навчального процесу у вищій педагогічній школі.  – 
Ніжин, 1993. – Вип. І. Рейтинг у навчальному процесі. У співавт. 

30. 765. Деякі аспекти організації самостійної пізнавальної діяльності студентів: Зб. наук. праць.  – Н., 1995. 

У співавт. 

31. 766. Програма державного екзамену: Теорія і практика навчання і виховання. – Ніжин, 1995. У складі колект. 

авт. 

32. 767. Родинно-сімейна енциклопедія / За заг. ред. Ф.С.Арвата та ін. – К.: Богдана, 1996. – 439 с. У складі колект. 

авт. 

33. 768. Тестові завдання з педагогіки. – Ніжин:НДПУ, 1996. – 18 с. У співавт. 
34. 769. Про ефективність деяких активних форм вивчення педагогічних дисциплін // Наукові записки // Ніжин. держ . 

пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 1997. 

35. 770. Про діагностичний підхід до здійснення виховного процесу // Наукові записки // Ніжин держ. пед. ун-т імені 

Миколи Гоголя. – Ніжин, 1998. – Психолого-педагогічні науки. – С.172–173. У співавт. 

36. 771. Актуальні питання вивчення теорії і практики виховання в сучасних вищих педагогічних закладах  освіти // 

Освіта й виховання в Польщі й Україні (ХІХ–ХХ ст.): Матеріали міжнар. наук.-практ. конфер. – Ніжин, 1998. – С. 6–9. 
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ГОРЯНСЬКА АНЖЕЛА МИХАЙЛІВНА 

Народилася 1969 р. Закінчила педагогічний факультет Київського держав-
ного педагогічного університету ім. М.Драгоманова в 1993 р. Працює у Ні -
жинській вищій школі з 1993 р. на посаді асистента. Основний напрямок 
наукових досліджень – психолого-педагогічні умови розвитку толерант -

ності студентів педвузів. 

Наукові праці 

1. 951. Етико-психологічні аспекти проблеми толерантності через призму християнського 
світогляду // Проблеми загальної та педагогічної психології. – К., 2002. – Т. III, ч. 9. – 
С. 136–146. У співавт.  

2. 952. Закономірності та динаміка психічного розвитку: Формування особистості в 
онтогенезі. – Ніжин, 2003. У співавт. 

3. 953. Психологія педагогічної толерантності // Спеціальні курси з психології: Навч.  – метод. посібник. – Ніжин, 
2004. – С. 225–233. 

4. 954. Толерантність у системі ціннісних орієнтацій студентів педвузів // Науково-дослідна діяльність молодих 
вчених: Особливості підготовки майбутнього вчителя. – К., 2004. 

5. 955. Психолого-педагогічний аспект проблеми толерантності // Психологія: Зб. наук. праць. – Вип. 24. 
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ГРИШКО ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ 

Народився 1980 р. Закінчив фізико-математичний факультет Ніжинського 
державного педагогічного університету. Працює у Ніжинській вищій школі з 
2002 р. на посадах інженера-програміста (2002–2004 рр.), асистента (з 
2004 р.). Основний напрямок наукових досліджень – лідерство та керівниц-
тво в малій групі. 

Наукові праці 

1. 956. Інтегровані уроки у фізико-математичному класі ліцею // Фізико-математичний 

вісник. – 2002. – С. 59–62. 
2. 957. Основи психології комп’ютеризації // Спеціальні курси з психології: Навч. – 

метод. посібник. – Ніжин, 2004. – С. 90–94. 

 

КОРОЛЬ ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ 

Народився 1973 р. Закінчив природничо-географічний факультет Ніжин-
ського державного педагогічного інституту в 1995 р. З 1995 р. працював 
вчителем у Малокошелівській школі та вчився в аспірантурі в Інституті 
психології імені Г.С.Костюка. Працює у Ніжинській вищій школі з 1999 р. на 
посаді асистента. Останній напрямок наукових досліджень – вивчення 

навчально-пізнавальних інтересів учнів. 

Наукові праці 

1. 958. До питання про класифікацію навчально-пізнавальних інтересів учнів // 

Актуальні проблеми педагогіки і психології: Зб. наук. пр. – Ніжин, 1995. – С. 68–71. 
У співавт. 

2. 959. Взаємодія вчителя-предметника та шкільного психолога у вивченні та розв итку 
навчально-пізнавальних інтересів учнів // Психологічна служба школи: минуле, 

сучасність, майбутнє: Матеріали міжнар. конф. – Тернопіль, 1996. – С. 116–118. – (Вісн. 
Тернопіл. експерим. ін-ту пед. освіти, Вип.2). 

3. 960. Інтереси учнів і профорієнтаційна робота в школі // Професійна орієнтація учнівської молоді в умовах 

ринкових в ідносин: Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (29 жовт., 1996). – Глухів, 1996. – С. 30. 
4. 961. Підготовка студентів педагогічного вузу до моделювання майбутньої дидактичної діяльності // Наук. записки 

/ Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В.Гоголя. – Ніжин, 1997. – Т. ХVII, Кн.І. – С. 46–52. У складі колект. авт. 
5. 962. Формування у майбутнього вчителя уміння навчати учнів вчитися: Метод. матеріали для студ. і в икл. 

педінститутів, методистів, молодих вчителів. – Ніжин: НДПІ, 1997. – 42 с. 
6. 963. Проблема методів і процедури дослідження навчально-пізнавальних інтересів учнів // Освіта й виховання в 

Польщі й Україні (ХІХ–XX ст.): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1998. – С. 20–26. 
7. 964. Вікові та індивідуальні особливості розвитку навчально-пізнавальних інтересів учнів // Там само.  – Ч. 2.  – 

С. 30–36. 
8. 965. Психолого-педагогічні особливості формування і розвитку нав чально-пізнавальних інтересів в учнів середніх 

класів сільської малокомплектної школи // Сільська малокомплектна школа: проблеми, пошуки, досвід: Матеріали 
Всеукр. наук.-практ. конф. – Черкаси, 1998. – С. 49–51.  У співавт. 

9. 966. Підготовка студентів до вивчення і розвитку навчально-пізнавальних інтересів учнів у процесі їх навчання // 
Проблеми формування сучасного вчителя у вищій педагогічній школі: Шляхи підвищення пізнавальної акт ив ності 
студентів педагогічного навчального закладу: Наук.-метод. зб. – Ніжин, 1999. – С. 67–71. 

10. 967. Психологічні особливості формування навчально-пізнавальних інтересів учнів до предметів природничого 
циклу // Творча спадщина Г.С.Костюка та сучасна психологія: До 100-річчя в ід дня народж. акад. Г.С.Костюка: 
Матеріали III з’їзду Т-ва психологів України. – К., 2000. – С. 90.  

11. 968. Формування у студентів індивідуального та диференційованого підходу до учнів з різним рів нем розв итку  

навчально-пізнавальних інтересів // Сучасні педагогічні технології у вищих пед. закладах освіт и: Матеріали Всеукр. 
наук.-метод. конф. – Ніжин, 2001. – Ч. 1. – С. 17–21. 

12. 969. Спеціальні курси з психології. – Ніжин: НДПУ, 2001. – 4,8 д.а. У складі колект. авт. 
13. 970. Врахування навчальних та професійних інтересів при підготовці практичних  психологів // Психолого-

педагогические основы личностно-ориентированого образования в МДЦ “Артек”. – Ялта, 2001. – С. 160–164.  
14. 971. Принцип індивідуалізації та диференціації навчання та питання формування навчально-пізнавальних 

інтересів учнів // Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. – К., 2002. – С. 144–147. 
15. 972. Діагностика професійних інтересів студентів-першокурсників до практичної психології // Проблема загальної 

та педагогічної психології. – К., 2002. – Т. III, ч. 9. – С. 154–159. 
16. 973. Навчально-пізнавальні інтереси учнів як критерій ефективності сучасних освітніх технологій // Інновації у 

вищій освіті: Збірник. – К., 2003. – С. 100. 

17. 974. Проблема класифікації навчально-пізнавальних інтересів учнів // Психологічний в існик: Зб. наук. праць. – 
2003. – С. 112–114. 

18. 975. Навчально-пізнавальні інтереси учнів як критерій ефективності сучасних освітніх технологій // Інновації у 
вищій освіті: Збірник. – К., 2004. – С. 100. 

19. 976. Пізнавальні психічні процеси та пізнавальна діяльність особистості: Психологічний практикум.  – 110  с. 
У співавт. 

20. 977. Мислення // Пізнавальні психічні процеси та пізнавальна діяльність особистості: Псих. практ.  – Ніжин, 
2004. – С. 53–74.  

21. 978. Уява // Пізнавальні психічні процеси та пізнавальна діяльність особистості: Псих. прак. – Ніжин, 2004. – 
С. 75–104. 
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22. 979. Пізнавальні психічні процеси та пізнавальна діяльність особистості: Семінарські заняття.  – Ніжин, 2004. – 
С. 105–109 У співавт. 

23. 980. Основи юридичної психології // Спеціальні курси з психології: Навч.-метод. посібник. – Ніжин, 2004. – С.  65–
72. 

24. 981. Психолого-педагогічне консультування підлітка // Спеціальні курси з психології: Навч.-метод. посібник. – 
Ніжин, 2004. – С. 137–150. 

25. 982. Конфлікт та взаємодія у педагогічному процесі // Спеціальні курси з психології: Навч.-метод. посібник. – 
Ніжин, 2004. – С. 151–160. 

26. 983. Психологія навчально-пізнавальних інтересів учнів // Спеціальні курси з психології: Навч.-метод. посібник.  – 
Ніжин, 2004. – С. 161–172. 

КОРОЛЬ СТЕПАН ОЛЕКСІЙОВИЧ (1948–2001) 

Закінчив психологічне відділення філософського факультету Київського 
державного університету в 1972 р.. Працював у Ніжинській вищій школі з 
1972 р. на посадах викладача (1972–1975 рр.), асистента (1975–1985 рр.), 
ст. викладача (1985–1995 рр.), доцента (1995–1997 рр.). Основний напрямок 
наукових досліджень – вивчення критичності мислення студентів. 

Наукові праці 
1. 984. О влиянии статуса личности на оценку качеств группы // Социально-

психологические проблемы в условиях развитого социалистического общества.  – М., 

1977. – С. 52–53. 

2. 985. Психология труда: теоретические и практические вопросы // Проф.-техн. 

образование. – 1980. – №  3. – С. 24. – Рец. на кн.: Психология труда. – М.: Профиздат , 
1979. – 216 с. 

3. 986. К классификации особенностей критичности мышления // Вопр. психологии. – 1981. – №  4. – С. 108–112. 

4. 987. Критичність мислення як важливий параметр научуваності студентів // Рад. школа. – 1981. – № 8. – С. 31–34. 

5. 988. Мислення в діяльності молодших школярів // Початкова школа. – 1982. – №  7. – С. 76–77. 
6. 989. Про сімейне виховання // Рад. школа. – 1983. – №  3. – С. 94–95.  

7. 990. Семинарские и лабораторные занятия по курсу общей психологии. – Нежин, 1983. – 25 с. У співавт. 

8. 991. Семинарские и лабораторные занятия по курсу возрастной и педагогической психологии. – Нежин, 1983. – 14 с. 

9. 992. Развитие критичности мышления у учащихся в процессе усвоения ими научных понятий // Обучение, 

воспитание и психическое развитие. – М., 1983. – Т. 2. – С. 383–384. 
10. 993. Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів // Початкова школа. – 1983. – №  5. – С. 76. 

11. 994. Психолого-педагогические особенности управления производственным коллективом: Метод. рек. в помощь 

преподавателям НГПИ им. Н.Гоголя, проводящим исследования в трудовых коллективах.  – Неж ин, 1984.  – 23 с . 

У співавт.. 
12. 995. Введение // Основы психологии управления производственным коллективом: Методические рекоменд ации 

в помощь руководителю производственного коллектива. – Нежин, 1985. – С. 3–4. 

13. 996. Формирование общественного мнения – важное условие эффективного руководства произв одственным 

коллективом // Основы психологии управления производственным коллективом. – Нежин, 1985. – С. 30–31. 

14. 997. Критика и самокритика в коллективе // Основы психологии управления производственным коллект ивом: 
Методические рекомендации в помощь руководителю производственного коллектива. – Нежин, 1985. – С. 39–44. 

15. 998. Некоторые теоретические аспекты проблемы развития творческого мышления в учебной деят ельности // 

Учебная деятельность и творческое мышление. – М.; Уфа, 1985. – С. 17–18. 

16. 999. О системе критериев возрастной периодизации психического развития ребенка // Исследование проблем 
дошкольного воспитания в трудах молодых ученых: Материалы к заседанию бюро отделения теории и истории 

педагогики АПН СССР, посвящ. 80-летию со дня рождения А.В.Запорожца. – М., 1985. – С. 104–106. 

17. 1000. Тематика курсовых работ по общей психологии. – Нежин, 1985. – 69 с. У співавт. 

18. 1001. Курсовые работы по возрастной и педагогической психологии /тематика/. – Нежин, 1986. – 48 с. У співавт. 

19. 1002. Планы семинарских занятий по курсу “Общая психология” (для студ. І-х курсов всех спец). – Нежин, 1986. – 15 с. 
20. 1003. Методические рекомендации в помощь социологам и психологам, проводящим исследования в т рудовых 

коллективах по изучению качеств мышления руководителей (для проведения основного исследования).  – Неж ин, 

1986. – 13 с. 

21. 1004. Методические рекомендации в помощь социологам и психологам, проводящим исследования в т рудовых 
коллективах по изучению качеств мышления руководителей (для проведения контрольного исследования). – 

Нежин, 1986. – 11 с. 

22. 1005. Личность руководителя. – Нежин, 1986. – 23 с. У співавт. 

23. 1006. Руководитель и производственный коллектив. – Нежин, 1986. – 18 с.У співавт. 

24. 1007. Стиль управления и способы психологического воздействия. – Нежин, 1986. – 23 с.У співавт. 
25. 1008. Развитие теоретического мышления у младших школьников // Почат кова школа. – 1986. – №  6. – С. 76–77. 

У співавт. 

26. 1009. Развитие критичности мышления как важное условие сознательного выбора и овладения педагогической 

профессией // Ориентация молодежи на педагогическую профессию. – Полтава, 1987. – С. 58–59. 
27. 1010. Семинарские занятия по курсу “Общая психология”: Метод. рек. – Нежин, 1987. – 15 с. 

28. 1011. Типові та індивідуальні особливості розвитку критичності мислення в юнацькому віці // Психологія. – К., 

1987. – Вип. 27. – С. 52–59. 

29. 1012. Учебный материал и учебные ситуации: Психологические аспекты // Початкова школа. – 1988. – №  3. – 

С. 77–78. 
30. 1013. Качество преподавания: Анкета и методические указания к проведению опроса. – Нежин, 1988. – 16 с. 

31. 1014. Дружба (Опросник) // Изучение личности школьника и классного коллектива. – Нежин, 1988. – С. 28–32. 
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32. 1015. Память: Модифицированный и дополненный вариант методики Н.Н.Корж // Изучение личности школьника и 
классного коллектива. – Нежин, 1988. – С. 42–51. 

33. 1016. Воображение: Методика изучения имажинативных способностей // Там само. – С. 58–85. 

34. 1017. Макаренко про роль критики і самокритики у формуванні колективу // Психологія.  – К., 1988. – Вип. 30. – 

С. 39–46. У співавт. 
35. 1018. А.С.Макаренко о роли критики и самокритики в формировании коллектива // Творческое наследие 

А.С.Макаренка и современная школа. – Суми, 1988. – С. 107. 

36. 1019. Лабораторно-практические занятия по курсу “Возрастная и педагогическая психология”: Метод. рек. по 

организации самостоятельной работы студентов. – Нежин, 1988. – 30 с. У співавт. 

37. 1020. Курс возрастной и педагогической психологии: Методические материалы к организации самостоятельной 
работы студентов 2-х курсов. – Нежин, 1988. – 40 с. У співавт. 

38. 1021. Курс общей психологии: Методические рекомендации в помощь студентам 1-х курсов. – Нежин, 1988. – 23 с. 

У співавт. 

39. 1022. Лабораторно-практические занятия по курсу “Общая психология”: Метод. материалы к организации 
самостоятельной работы студентов. – Нежин. 1988. – 25 с. 

40. 1023. Проявление основных свойств мышления в организаторской деятельности руководителя // Научные основы 

прикладной психологии. – М., 1989. – С. 201–202. 

41. 1024. Мировозренческая зрелость и общественно-политическая активность студентов. – Нежин, 1989. – 6 с. 

У співавт. 
42. 1025. Политическая культура преподавателей и сотрудников (Тест-опросник, метод. рекомендации). – Нежин, 1989. 
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асистента (1986 р., 1990–1992 рр.). 1986–1990 рр. – вчитель хімії сш. № 16 
м.Ерденет, МНР; ст. викладача кафедри психології – 1992–2005 рр. Розро -
бляє проблеми науково-методичного та навчально-методичного забезпе-
чення викладання психології у вищій школі та займається науковими 
дослідженнями та аналізом особливостей індивідуального та особистіс-
ного розвитку учнів педагогічного ліцею. 

Наукові праці 

1. 1274. Курс соціальної психології: Метод. рек. – Ніжин.: НДПІ, 1991. У співавт. 

2. 1275. До питання формування пізнавальної активності учнів з хімії: Соціалізація 
особистості як проблема національної освіти // Тези доповідей Всеукраїнської науково-
практичної конференції. – Ніжин, 1994. – Ч. 11. – С. 68–70. 

3. 1276. Мислення // Родинно-сімейна енциклопедія / За заг. ред. Ф.С.Арвата та інш. – К., 1996. – С. 225. 

4. 1277. Міміка // Там само. – С. 257. 
5. 1278. Мова // Там само. – С. 257. 
6. 1279. Молодший школяр // Там само. – С. 186. 

7. 1280. Лінощі // Там само – С. 251. 
8. 1281. Мимовільне запам’ятовування // Там само. – С. 216. 
9. 1282. Мотив // Там само. – С. 259. 
10. 1283. Манія // Там само. – С. 132. 

11. 1284. Марення // Там само. – С. 133. 
12. 1285. До питання психолого-педагогічного аналізу роботи малокомплектних шкіл. Сільська малокомплектна 

школа: проблеми, пошуки, досвід // Матеріали до Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Черкаси, 
1998. – С. 20–21. У співавт.  

13. 1286. Психологія: Загальна, в ікова та педагогічна: Метод. посібник для самостійної роботи студ.-заочн. над 
контрольними, курсовими роботами та рефератами. – Ніжин, 1998. – 64 с. У співавт.  

14. 1287. Практикум з соціальної психології: Навч. посібник для студ. пед. вузів. – Ніжин, 1998. – 71 с. У співавт. 
15. 1288. Психологія молодшого шкільного в іку: Навчально-методичний посібник. – Ніжин, 2000. – 31 с. У співавт. 

16. 1289. Психологія молодшого шкільного в іку: Навч.-метод. посібник. – Ніжин, 2001. – 31 с. У співавт. 
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17. 1290. Питання вікової та педагогічної психології у сучасній школі: Спецкурси з психології для студ. пед. ун-ту. – 
Ніжин, 2001. – С. 57–60. 

18. 1291. Професійне самовизначення учнів педагогічного ліцею як проблема практичної психології // Теоретико -
методологічні проблеми генетичної психології. – К., 2002. – Т. 4. – С. 441–447. 

19. 1292. Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з теорії та практики навчання і виховання. – Ніжин, 2002. 
У співавт. 

20. 1293. Діагностика особистісних властивостей учнів педагогічного ліцею як умова реалізації ос обистісно-
зорієнтованого навчання: Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць. – Ніжин, 2002. – Т. III, 

ч. 9. – С. 168–174. 
21. 1294. Теоретичні проблеми вікової і педагогічної психології та їх з’ясування на семінарських заняттях. – Ніжин, 

2003. – 55 с. У співавт. 
22. 1295. Практикум з соціальної психології: Навч. посібник для студ. вищих пед. навч. закладів. – Ніжин, 2003. – 87 с . 

У співавт. 
23. 1296. До проблеми методики проведення основних форм навчальних занять з психології // Наукові записки / 

Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – С. 85–89. 

24. 1297. Психологія ранньої юності: Псих. практикум. – Ніжин. – 2000. – 40 с. 
25. 1298. Психологія учбової діяльності // Псих. практикум. – Ніжин, 2004. – 33 с. 
26. 1299. Увага // Пізнавальні психічні процеси та пізнавальна діяльність особистості: Псих. практикум. – Ніжин, 

2004. – С. 5–22. У співавт. 

27. 1300. Відчуття і сприймання // Там само. – С. 22–38. 
28. 1301. Пам’ять // Там само. – С. 38–53. 
29. 1302. Пізнавальні процеси та пізнавальна діяльність особистості: (Семінарське заняття) // Там само.  – С. 105–109. 

У співавт. 

30. 1303. Теорії особистості: Спеціальні курси з психології для студентів педагогічних спеціальностей: Навч. -метод. 
посібник. – Ніжин, 2004. – С. 15–23. 

31. 1304. Розвиток та формування особистості в умовах освітнього процесу школи // Там само. – С. 113–119. 
32. 1305. Соціальна психологія (для спеціальностей, де не передбачено вивчення цієї дисципліни як обов’язкової) // 

Там само. – С. 95–113.

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ 

БОРЩЕНКО ІВАН СЕРГІЙОВИЧ (1931–1996) 

Закінчив агрономічний факультет Білоцерківського сільськогосподар-
ського інституту в 1962 р. Кандидат економічних наук (з 1969 р.). 
Працював у Ніжинській вищій школі з 1971 по 1996 рр. на посаді доцента. 
Основний напрямок наукових досліджень – економічні і соціальні проблеми 
розвитку аграрного виробництва, історія економічної думки. 

Наукові праці 

1. 1306. Влияние факторов интенсификации на урожай сахарной свеклы // Основные 
выводы научно-исслед. работ по сахарной свекле за 1965 год. – К., 1967. – С. 496–
498. – (Всесоюз. науч.-исслед. ин-т сахарной свеклы). У співавт. 

2. 1307. Внутрихозяйственный расчет – основной метод ведения хозяйства // Тез. докл. 

науч. конф. по итогам науч.-исслед. работы за 1965 год. – Белая Церковь, 1966. – 
С. 23–24. 

3. 1308. Интенсификация – важнейший фактор увеличения производства сельскохозяй-
ственной продукции // Науч. записки / Белоцерк. с/х ин-т. – 1967. –Т.13. – С. 21–22. 

4. 1309. Об оптимальном сочетании отраслей // Там само. – 1968. – Т. 15, ч.1. – С. 74–76. 
5. 1310. Пастбищные корма – основа высокой продуктивности // Овцеводство. – 1969. – №  7. – С. 15. У співавт. 
6. 1311. У колгоспах гірської зони // Тваринництво України. – 1970. – №  1. – С. 20–21. У співавт. 

7. 1312. Ефективність використання основних фондів у колгоспах гірської зони Карпат // Передгірне та гірське 
землеробство і тваринництво: Респ. міжвід. темат. наук. зб. – К., 1970. – Вип.9. – С. 36–37. 

8. 1313. Рентабільність в івчарства в колгоспах західного Полісся України // Вісник с/г науки. – 1972. – №  2. – С.  11–
14. 

9. 1314. Планы семинарских занятий по политической экономии социализма и методические рекомендации к ним.  – 
Нежин, 1987. – 38 с. У співавт. 

10. 1315. Плани семінарських занять з основ економічної теорії і методичні рекомендації до них. – Ніжин, 1994. – 27 с . 
У складі колект. авт. 

11. 1316. Словник понять і термінів ринкової економіки. – Ніжин, 1998. – 56 с. У складі колект. авт. 

ГОРОДЕЦЬКА МАРГАРИТА  ОЛЕКСІЇВНА 

Народилася 1962 р. Закінчила економічний факультет Київського державного університету в 
1984 р. Кандидат економічних наук (з 1990  р.), доцент (з 1997 р.). Працює у Ніжинській вищій 
школі з 1998 р. на посаді доцента. Основний напрямок наукових досліджень – макроекономічна 
політика української держави: проблеми і перспективи розвитку. 

Наукові праці 

1. 1317. Особливості регіональних фінансових криз і Україна // Тр. 46-ї наук.-звіт. конф. Кам’янець-Подільського 

держ. пед. ун-ту. – Кам’янець-Подільський, 1999. – С. 94–95. 



К а ф е д р а  е к о н о м і ч н о ї  т е о р і ї  т а  п о л і т о л о г і ї  

 45 

2. 1318. Деякі аспекти використання математичних засобів дослідження у викладанні основ економічної теорії // 
Фізико-математичні записки: Зб. наук. пр. – Ніжин, 1999. – С. 55–57. 

3. 1319. Деякі аспекти вступу країн Центральної і Східної Європи в ЄС// Європа на порозі нового тисячоліття: Тр. 
міжнар. наук. конф. – К., 1999. – С. 133–135. – (Акад. праці і соц. в ідносин ФПУ. Центр інформації і документації 

Ради Європи в Україні. Українська Правнича Фундація). У співавт. 
4. 1320. Методичні вказівки та програма виробничої та переддипломної практики. – К., 1999. – С. 10. У співавт. 
5. 1321. Макроекономічне прогнозування: тенденція математичного опису української економіки // Фізико -

математичні записки. – Ніжин, 2000. – С. 33–34. У співавт. 

6. 1322. Проблеми адаптації загальних схем економічної теорії і практики до економіки України// Економічна теорія: 
сучасна парадигма та її еволюція на порозі ХХI століття: Тр. міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2000. – С. 96–97. 

7. 1322а. Історія започаткування національної економіко-математичної школи // Фізико-математичний збірник. – Ніжин, 
2001. – С. 17–19. 

8. 1323. Українська специфіка інвестиційних ризиків // Вісник Академії праці і соціальних в ідносин Федерації 
профспілок України. – К., 2002. – С. 53–57. У співавт. 

9. 1324. Вступ до економічної теорії: Метод. рекомендації. – Ніжин, 2002. – 27 с. 

10. 1325. Мікроекономіка: Метод. рекомендації. – Ніжин, 2004. – 47 с. 
11. 1326. Особливості математичної формалізації економічних процесів // Фізико-математичний збірник. – Ніжин, 

2004. – С. 116–120. У співавт. 
12. 1327. Проблеми реформування пенсійної системи України // Вісник Академії праці і соціальних в ідносин Федерації 

профспілок України. – К., 2004. – С. 90–96. У співавт.  

ЄФРЕМОВ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 

Народився 1946 р. Закінчив економічний факультет Київського державного 

університету ім. Тараса Шевченка в 1974 р. Працює у Ніжинській вищій 
школі з 1974 р. Доцент з 1988 року. На даний час займає посаду доцента на 
кафедрі економічної теорії та політології. Основний напрямок наукових 
досліджень – методологічні аспекти праці, проблеми інституціоналізму та 
історії економічної думки.  

Наукові праці 

1. 1328. Двойственный характер труда, воплощённого в товаре: Метод. разработ ка.  – 
Нежин, 1980. – 33 с. 

2. 1329. Нужна экономическая оценка интенсивности труда // Социалистический труд.  – 

1980. – №  5. – С. 89–90. 
3. 1330. Производительность труда – решающее условие повышения эффективности 

народного хозяйства // Трибуна лектора. – 1980. – №  7. – С. 13–15. 

4. 1331. Количественные характеристики труда // Экономические науки. – 1981. – №  11. – С. 16–22. 
5. 1332. Значение марксистского анализа качества труда для критики современных буржуазных концепций // 

Вопросы политической экономии. – К., 1981. – Вып. 158. – С. 127–134. 
6. 1333. Рациональное использование трудовых ресурсов – важное условие повышения качества общественного 

труда // Политико-экономическая проблема социалистического воспроизводства. – Киев, 1981. – С. 219–220. 
У співавт. 

7. 1334. Качество общественного труда и закономерности его разв ития в условиях развитого социализма: 
Автореферат дис... канд. экон. наук. – К., 1983. – 22 с. 

8. 1335. К написанию конкурсных работ студентами по общественным наукам: Метод. рек. – Нежин, 1984. – 25 с. 
9. 1336. Совершенствования распределения по труду и укрепление социальной справедливости // Экономика 

Советской Украины. – 1987. – №  7. – С. 20–28. 
10. 1337. Сбалансированность спроса и предложения в условиях усиления социально-экономического разв ития // 

Вопросы общественных наук. – К., 1987. – Вып. 71. – С. 114–120. У співавт. 
11. 1338. Планы семинарских занятий по политической экономии социализма и методические рекомендации к ним.  – 

Нежин, 1987. – 38 с. У колект. авт. 

12. 1339. Простой и сложный труд как категории социалистических производственных отношений // Вопросы 
политической экономии. – К., 1988. – Вып. 161. – С. 103–104. У співавт. 

13. 1340. Укрепление социальной справедливости в процессе совершенствования распределительных отношений // 
Вопросы политической экономии. – К., 1988. – Вып. 195. – С. 92 – 96. У співавт. 

14. 1341. Проблемы социальной справедливости в экономическом учении К.Маркса // Марксизм и современность.  – 
Глухов, 1988. – С. 41–43. 

15. 1342. О совершенствовании шефской помощи города селу // Социальные проблемы современного села.  – К., 
1988. – С. 57–59. 

16. 1343. Политэкономические аспекты решения экономических проблем // Экология: проблемы образования и 
воспитания. – Переяслав -Хмельницкий, 1990. – С. 96–97. 

17. 1344. Планы семинарских занятий по политической экономии и методические рекомендации к ним. – Нежин, 
1990. – Ч.1. – 19 с. У складі колект.авт. 

18. 1345. Планы семинарских занятий по политической экономии и методические рекомендации к ним. – Нежин, 1990. 
– Ч. 2. – 23 с. В складі колект.авт. 

19. 1346. Индивидуализация преподавания политической экономии как необходимое условие гуманизации учебного 
процесса // Нові технології навчання. – К., 1991. – Вип. 2. – С. 66–68. 

20. 1347. О совершенствовании методики преподавания политической экономии в процессе перехода к 
индивидуальному обучению студентов // Индивидуализация обучения студентов социально-политическим наукам в 
условиях демократизации высшей школы. – Херсон, 1991. – С. 117–119.  

21. 1348. Плани семінарських занять з основ економічної теорії і методичні рекомендації до них. – Ніжин, 1994. – 27 с . 
У складі колект. авт. 
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22. 1349. Економічна освіта та її роль у просуванні України до ринку // Національна еліта та інтелектуальний 
потенціал України. – Львів, 1996. – С. 140–141. 

23. 1350. Україна і СНД: перспективи співробітництва // Сучасні проблеми суспільнознавства. – Ніжин, 1996. – С. 35–38. 
24. 1351. Чи витримає податковий тягар малий бізнес? // Сучасні проблеми суспільнознавства. – Ніжин, 1996. – С. 38–43. 

25. 1352. Формування нового екологічного мислення в умовах становлення ринкових в ідносин на Україні // Сучасний 
стан та шляхи вирішення екологічних проблем Чернігівської області. – Ніжин, 1996. – С. 146–147. 

26. 1353. Словник понять і термінів ринкової економіки. – Ніжин, 1997. – 56 с.  У складі колект.авт.  
27. 1354. Основи економічної теорії: Програма курсу та плани семінарських занять: Навч.-метод. посібник. – Ніжин, 

2001. – 77 с. У складі колект. авт.  
28. 1355. Цінність освітянських послуг та їх оплата при формуванні громадянського суспільства в Україні // 

Громадянська освіта в Україні: досвід, пошуки перспективи. – Ніжин, 2002. – С. 35–37. 
29. 1356. Історія економічних вчень: Програма курсу та плани семінарських занять для студ. стац. та заочн. 

в ідділень. – Ніжин, 2002. – 48 с. 
30. 1357. Історія економічних вчень: Від стародавніх часів до становлення економічної науки: Курс лекцій. – Ніжин: 

Аспект-Поліграф, 2004. – 98 с. 

31. 1358. Історія економічних вчень. Від стародавніх часів до становлення економічної науки: Курс лекцій. – Ніжин, 
НДПІ , 2004. – 113 с. 

32. 1359. Вибрані питання економічної теорії (сучасний етап розвитку світової економічної думки): Навчальна 
програма. – Ніжин, 2004. – 18 с. 

ЖУК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

Народився 1953 р. Закінчив економічний факультет Київського націо -
нального університету ім. Т.Г.Шевченка в 1982  р. Працює в Ніжинській 
вищій школі з 1982 р. на посадах асистента (1982–1991 рр.), ст. викладача 
(з 1995 р.). Основний напрям досліджень – питання методики викладання 
економічних дисциплін, менеджменту, соціальної політики. 

Наукові праці 

1. 1360. Человеческий фактор и социально-экономические преобразования в труде // 
Человеческий фактор в аграрной политике КПСС на современном этапе: Тезисы докл. 

межвуз. науч.-практ. конф. – Умань, 1987. 
2. 1361. Контрольная работа, планы семинарских занятий по политической экономии и 

методические рекомендации к ним (для студентов-заочников). – Нежин, 1987. – 10 с. 

3. 1362. Плани семінарських занять з політичної економії і методичні рекомендації до 
них. – Розділ 1: Економічні основи суспільства. – Ніжин, 1990. – 19 с. У складі колект.авт. 

4. 1363. Плани семінарських занять з політичної економії і методичні рекомендації до них. Розділ ІІ. Капіталістична 
система господарювання. – Ніжин, 1990. – 23 с. У складі колект. авт. 

5. 1364. Гуманізація економічної освіти у педагогічному вузі: Соціалізація особистості як проблема національної 
освіти // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Ніжин, 1993. 

6. 1365. Плани семінарських занять з основ економічної теорії і методичні рекомендації до них. – Ніжин, 1994. – 27 с . 
У складі колект. авт. 

7. 1366. Словник понять і термінів ринкової економіки. – Ніжин: НДПІ, 1998. – 56 с. У складі колект. авт. 
8. 1367. Основи економічної теорії: Програма курсу та плани семінарських занять: Навч.-метод. посібник. – Ніжин: 

НДПУ, 2001. – 77 с. У складі колект. авт. 
9. 1368. Соціальна політика: Програма, плани семінарських занять, методичні рекомендації та контрольні питання 

для спеціальності “соціальна педагогіка; практична психологія”. – Ніжин: НДПУ, 2004. – 27 с. 
10. 1369. Менеджмент: Програма. Плани семінарських занять. Метод. рек. та контрольні питання для спец. 

“Математика та основи економіки”. – Ніжин: НДПУ, 2004. – 27 с. 

КОСТЕНКО ІВАН ПЕТРОВИЧ 

Народився 1921 р. Закінчив історичний факультет Ніжинського держав-
ного педагогічного інституту ім. М.В.Гоголя в 1949 р. Кандидат іст орич-
них наук (з 1966 р.), доцент (з 1970 р.). Працює у Ніжинській вищій школі  на 
посадах асистента (1952–1958 рр.), ст.викладача (1958–1970 рр.), доцен -
та (1970–1994 рр.), завідуючого Музеєм рідкісної книги бібліотеки 
НДПУ (1994–2003 рр.). Основний напрямок наукових досліджень – краєзнав-

ство. 

Наукові праці 

1. 1370. Більшовики Чернігівщини в період іноземної інтервенції та громадянської в ійни 

(березень 1918 року – 1920 рік) // Нариси історії Чернігівської обласної партійної 
організації. – К.,1970. – С. 76–119. 

2. 1371. Ніжинський педінститут // Пам’ятники України. – 1971. – №  4. – С. 51–52. 
3. 1372. Революційно-демократичний рух у Ніжинському Історико-філологічному інститу-

ті на початку XX ст. // Укр. іст. журн. – 1971. – №  10. – С. 81–85.  У співавт. 
4. 1373. [Рец.] // Архіви України. – 1976. – №  1. – С. 86–88. – Рец. на кн.: Черниговщина в годы гражданской войны. 

1919–1920 / Сост.: В.И.Кудряшова, П.Я.Кудряшов, Г.П.Петрова, Ф.П.Спиридонов, Е.Тессен, И.И.Фастовская.  – К .: 

Наук. думка, 1975. – 456 с. 
5. 1374. Боротьба проти німецьких окупантів, гетьманищини і петлюрівщини // Нариси історії Черніг. обл. парт. 

організації. – К., 1980. – С. 53–66. 
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6. 1375. Подвиг партии и народа // Укр. іст. журн. – 1981. – №  5. – С. 150–151. У співавт. 
7. 1376. Сребное (Сребнянский район) // История городов и сел Украинской ССР: В 26 т. – К., 1983. – Чернигов ская 

область. – С. 653–661.  У співавт. 
8. 1377. Ніжин // Пам’ятники України. – 1983. – №  3. – С. 41–46. У співавт. 

9. 1378. Масово-політична робота партійних організацій серед населення по викриттю агресивної суті фашизму, 
злочинів на території Чернігівської області // І Чернігів . обл. наук. конф. (Грудень, 1985): Тез. доп.  – Чернігів, 1985.  – 
С. 32–33. 

10. 1379. Борьба против немецких оккупантов и гетьманщины на Новгородсеверщине в 1918 г. // Новгород-

Северскому – 1000 лет. – Чернигов; Новгород-Северский, 1989. – С. 107–108. 
11. 1380. До питання про тактику комуністів Херсонщини щодо боротьбістів у 1919–1920 рр. // ІV респ. наук. конф. з 

іст. краєзнавства. – К., 1989. – С. 304–305. У співавт. 
12. 1381. Революційно-демократичний рух у Ніжинському Історико-філологічному інституті (1905–1907рр.) // Літ. та 

культура Полісся. – Ніжин, 1990. – Вип.1. – С. 61–63. 
13. 1382. Грецька община в Ніжині: Тез. доп. та повідомл. V Всеукр. наук. конф. з іст. краєзнавства. – Кам’янець-

Подільський, 1991. – С. 185–187. 

14. 1383. До історії гербів міста Ніжина: Тез. доп. та повідомл. ІІ наук. геральд. конф. (Львів, 19–21 листоп., 1992). – 
Львів, 1992. – С. 47–49. У співавт. 

15. 1384. В.Г.Ляскоронський // Полтавський археологічний збірник. Пам’яті Г.О.Сидоренко (1918–1984). – Полтава, 
1993. – С. 17–19. 

16. 1385. Георгій Кониський // VІ Всеукр. наук. конф. з іст. краєзнавства. – Луцьк, 1993. – С. 124. 
17. 1386. Грецькі храми в Ніжині // Київ. старовина. – 1993. – №  2. – С. 69–73.: іл. У співавт. 
18. 1387. Дипломат, літератор, історик К.М.Базілі (1809–1884) // Україна-Греція. Історія та сучасність. – К., 1993. – 

С. 65–67. – (Матеріали І міжнар. наук. конф.). – К., 1993. 

19. 1388. З історії самоврядування ніжинських греків // Актуал. проблеми розвитку міського самоврядування (іс т орія і 
сучасність): Тез. міжнар. наук.-практ. конф. (Рівне, 7–9 квіт., 1993). – Рівне, 1993. – С. 41–43. 

20. 1389. Грецьке братство // Ніжин і Ніжинщина: Іст.-краєзнавчі матеріали. – Ніжин, 1994. – Вип. 1. – С. 20–23. 
21. 1390. Доцент І.Я.Павловський: життя та доля // Літ. та культура Полісся. – Ніжин, 1994. – Вип. 4. – С. 56–58. 

22. 1391. Рукописи Фундаментальної бібліотеки Ніжинської вищої школи // До 100-річчя Ніжинського Історико-
філологічного товариства: Тези і матеріали. – Ніжин, 1994. – С. 23–25. 

23. 1392. Брати Зосими // Сівер. літопис. – 1996. – №  4. – С. 65–72. У співавт. 

24. 1393. Благодійна діяльність З.К.Каплані // Україна-Греція. Історія та сучасність: Матеріали II міжнар. наук. конф.  – 
К., 1997. – С. 78–79.  

25. 1394. Визволення Ніжина і Ніжинщини від німецько-фашистських окупантів // Історія та культура Лівобережжя 
України: Матеріали міжнар. конф. (Травень,1996). – К.; Ніжин, 1997. – С. 184–190. 

26. 1395. Графський парк // Сівер. літопис. – 1997. – №  5. – С. 112–114. 
27. 1396. Пам’ятник М.В.Гоголю у Ніжині // Там само. – №  3. – С. 142–143. 
28. 1397. Вибрані твори та епістолярна спадщина Володимира Піскорського // Там само.  – 1998. – №  3. – С. 136–

139. – Рец. на кн.: Піскорський В.К. Вибрані твори та епістолярна спадщина. – К., 1998. – 352 с. 

29. 1398. Графський парк // Літ. та культура Полісся. – Ніжин, 1998. – Вип. 11. – С. 155–159. 
30. 1399. Мусины-Пушкины в истории России. К  250-летию со дня рожд. А.И.Мусина-Пушкина. – Рыбинск, 1998. – 

С. 260–265. 
31. 1400. Мусіни-Пушкіни – почесні попечителі Ніжинської вищої школи // Сівер. літопис. – 1998. – №  4. – С. 67–69. 

У співавт. 
32. 1401. Смерть командира // Прохоровское поле. Из хроники танкового сражения / Ред.-сост. В.П.Бекетов. – 

Белгород, 1998. – С. 347. 
33. 1402. Гоголь і Бодянський // Літ. та культура Полісся. – Ніжин, 1999. – Вип.12. – С. 145–149. 

34. 1403. Благодійна діяльність грека Зоя Каплані // Греки в Ніжині: Зб. статей і матеріалів. – Ніжин, 2000. –  Вип. 1.  – 
С. 37–39. 

35. 1404. Бібліотека Ніжинської Грецької Михайлівської церкви // Там само. – С. 40–42.  

36. 1405. Вилучення “ідеологічно шкідливої літератури” та пограбування фондів Фундаментальної бібліотеки  // Сів ер. 
літопис. – 2000. – №  535. – С. 39–42. 

37. 1406. Гоголь і Бодянський // Там само. – 2000. – №  1. – С. 122–125. 
38. 1407. Наш Рубач – Ейнштейн // Михайло Рубач: архів іст, історик, педагог. – К., 2000. – С. 48–50. 

39. 1408. Пилип Морачевський – поет, драматург, перекладач // Сівер. літопис. – 2000. – №  3. – С. 201–202. – Відгук 
на кн. Г.В.Самойленка за однойменною назвою (Ніжин, 1999. – 84 с.). 

40. 1409. Смерть командира // Остались молодыми. Книга Памяти погибших в Прохоровском сражении 10 –20 июля 
1943 года / Ред.-сост. В.П.Бекетов. – Белгород, 2000. – С. 380–381. 

41. 1410. Брати Зосими // Греки в Ніжині: Зб. статей і матеріалів. – К., 2001. – Вип. 2. – С. 207–221. 
42. 1411. Внутрішній устрій Ніжинського грецького церковного братства за статутом 1697–1699 рок ів  // Там само.  – 

С. 176–180. 
43. 1412. До історії формування бібліотечних зібрань ніжинських греків // Там само. – С. 245–252. 

44. 1413. Засновник факультету (Роман Львович Гуревич) // Євреї в Ніжині: Наук. зб. – Ніжин, 2001. – С. 122–126. 
45. 1414. Наш Фукідід (Ісаак Ілліч Ліхтенфельд) // Там само. – С. 126–127. 
46. 1415. Ніжинська вища школа: в ід Гімназії вищих наук до університету // Сівер. літопис. – 2001. – №  5. – С. 137–

139. – Рец. на однойменну книгу Г.В. и О.Г.Самойленків (Ніжин, 2000. – 288 с.). 
47. 1416. Професор Лазар Полонський // Євреї в Ніжині: Наук. зб. – Ніжин, 2001. – С. 128–130. 
48. 1417. Філософ Пінхос Самородницький // Там само. – С. 122–126. 
49. 1418. Христофор Дімітрієв – фундатор грецьких храмів і грецького Ніжинського братства // Сівер. літопис. – 2001. – 

№  3. – С. 116–117. 

Праці І.П.Костенка до 1971 див.: Викладачі Ніжинської вищої школи: 

Біобібліогр. покажч. – Ніжин, 2000. – Ч.3. 1940–1970. – С. 117–120. 
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КРИВОБОК ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 

Народився у 1980 р. в м. Ічні Чернігівської обл. У 1997–2002 рр. навчався в 
НДПУ імені Миколи Гоголя. У 2003 році закінчив з відзнакою магістратуру 
цього ж закладу, отримавши диплом магістра історії. З 2003 р. працює 
асистентом при кафедрі економічної теорії та  політології НДУ імені 
Миколи Гоголя. Основний напрям наукових досліджень – історія політичної  

думки України, історія політичних партій та молодіжних організацій, 
студентства. 

Наукові праці 

1. 1419. Студентські осередки у Ніжинській вищій школі початку XX ст. // Сіверянський 

літопис. – 2002. – №  1. – С. 30–36. 
2. 1420. Соціально-національна стратифікація студентства Лівобережної України на межі 

XIX–XX ст. // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2001. – Вип.17. Полісся та 
Лівобережжя в історичному та культурологічному контексті. – С. 119–122. У співавт. 

3. 1421. Більшовицька держава Леніна і російське самодержавство: спадкоємність і в ідмінність // Історичний 
альманах: Зб. наук. праць студ. істор.-правозн. фак. – Ніжин, 2003. – С. 39–44. 

4. 1422. Історія та гуманітарні науки в Україні у контексті суспільних процесів сучасності (погляд на перспект иву) // 

Тези доповідей Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Соціально -
економічні, політичні та культурні оцінки та прогнози на рубежі двох тисячоліть”. 20 лютого 2003 р., м. Тернопіль. – 
Тернопіль, 2003. – С. 80–81. 

5. 1423. Політична культура юнацтва та студентства Чернігівщини початку XX століття // Вісник студентського 

наукового товариства. – Ніжин, 2003. – С. 3–6. 
6. 1424. Що зумовлювало участь студентів у революції 1905–1907 років: матеріальні чи соціально-психологічні 

фактори? (На прикладі ніжинського студентства) // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2002. – Вип. 21: Забут і 
та воскреслі імена в історії та культурі України, спірні історичні питання. – С. 84–86. 

7. 1425. Зупинка перед проваллям: вплив столипінської реакції на політичну активність студентства України // 
Сторінки історії: Зб. наук. праць. – К., 2004. – Вип. 19. – С. 93–103. 

8. 1426. Історія Ніжена мовою дат. – 2-е вид., випр. й доп. – Луцьк, 2004. – 184 с. У співавт  
9. 1427. Документи про партійне життя Чернігівщини у 1905 році // Сіверянський літопис. – 2004. – №  4. – С. 58–62  

10. 1428. Петро Дятлов – забута постать в українському революційному русі початку XX століття // Література та 
культура Полісся. – Ніжин: НДПУ, 2005. – Вип. 24.   

ЛЮБЧЕНКО ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ (1938–2005) 

Народився 1938 р. Закінчив історичний факультет Київського державного університету 
ім.Т.Шевченка в 1963. Кандидат історичних наук (з 1971  р.), доцент (з 1977 р.). Працював у 
Ніжинській вищій школі з 1974 р. на посадах ст. викладача (1974–1977 рр.), доцента (1977–
1997 рр.). Основний напрям наукових досліджень – історія, культура, література. 

Наукові праці 

1. 1429. Ze starych letopisu // Praha-Moskve (Praha). – 1968. – C. 6. – S.7. 
2. 1430. Сучасні українсько-чехословацькі культурні зв ’язки в галузі книгообміну // Ж овтень і українська культура: Зб. 

матеріалів міжнар. симпоз. – Пряшів, 1968. – С. 454–463. 

3. 1431. Матеріали до вивчення післявоєнного українсько-чехословацького культурного і наукового співробітництва // 
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С. 47–55. 

ПЕТРЕНКО АНТОНІНА ГАФУРІВНА 

Народилася 1956 р. Закінчила економічний факультет Київського державного університету 
ім.Т.Г.Шевченка в 1983 р. Працює в Ніжинській вищій школі на посадах ст. лаборанта (1983–
1987 рр.), асистента (1987–1994 рр.), ст. викладача (з 1994 р.). Основний напрямок наукових 
досліджень – проблеми громадянського суспільства в Україні, кооперативи і відносини в 
сільському господарстві. 

Наукові праці 

1. 1510. Интернационализация опыта как фактор демократизации хозяйст венной жизни: Материалы науч.-практ. 

конф. (Киев, 18–20 апр. 1989). – К., 1989. 
2. 1511. Кооперация как всеобщая форма организации производства и труда: Материалы науч. -практ. конф. 

(Донецк, 24–26 сент. 1990). – Донецк, 1990. 
3. 1512. Индивидуализация обучения студентов в процессе изучения истории экономических учений: Мат ериалы 

науч.-метод. конф. (Херсон, 24–26 сент. 1991). – Херсон, 1991. 
4. 1513. Використання спадщини визначних мислителів України у викладанні економічної теорії // Українознавст во у  

технічному вузі: методологія, методика, перспективи: Тез. доп. Всеукр. наук.-метод. конф. – К., 1994. – С. 107–108. 
У співавт. 

5. 1514. Словник понять і термінів ринкової економіки. – Ніжин: НДПІ, 1998. – 56 с. У складі колект. авт. 
6. 1515. Основи конституційного права України: Програма і метод, рек. для студ. пед. вузів стаціонар. і заоч. 

в ідділень. – Ніжин, 2000. – 23 с. У складі колект. авт. 
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7. 1516. Політологія. Програми і методичні рекомендації для студентів вищих педагогічних закладів. – Ніжин: НД ПУ, 
2001. – 3,1 д.а У співавт. 
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2004. – 20 с. 
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університету в 1983 р. Працює в Ніжинській вищій школі з 1983  р. на 
посадах асистента (1983–1993 рр.), ст. викладача (з 1993 р.). Основний 
напрямок наукових досліджень – економічні проблеми агропромислового 
виробництва, історія економічної думки, питання методики викладання 
економічних дисциплін. 
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Економічні основи суспільства. – 19 с. У складі колект. авт. 
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проблема національної освіти: Тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1993. – Ч.1. – С. 97–98. 
7. 1524. Рейтинговий контроль при вивченні суспільних дисциплін // Методика і технологія навчального процесу у 

вищій педагогічній школі: Зб. метод. матеріалів. – Ніжин, 1993. – Вип.1. – С. 8–10. У співавт. 
8. 1525. Використання спадщини визначних мислителів України у викладанні економічної теорії // Українознавст во у  

технічному вузі: методологія, методика, перспективи: Тез. доп. Всеукр. наук.-метод. конф. Секція IV-VIII. – К.: 
УДУХТ, 1994. – С. 107–108. У співавт. 
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У складі колект. авт. 

10. 1527. Політико-економічні основи та історичний досвід реформування АПК як соціально-економічної системи // 
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12. 1529. Про історичний досвід та методологічні основи реформування АПК як соціально-економічної системи // 
Економічний вісник національної гірничої академії України. – Дніпропетровськ, 1999. – Т. 1. – С. 73–75. 

13. 1530. Основи економічної теорії. Програма курсу та плани семінарських занять: Навч.-метод посібник. – Ніжин: 
НДПУ, 2001. Авт. і заг. ред. 

14. 1531. Петренко М.І. Літні школи як форми перепідготовки та підвищення кваліфікації вчителів соціально -
гуманітарного циклу // Громадянська освіта в Україні: досвід, пошуки, перспективи: Матеріали конференції. – Ніжин: 
НДПІ, 2004.  

15. 1532. Основи підприємницької діяльності: Нав ч. програма. – Ніжин: НДПУ, 2004.  

16. 1533. Шкільний курс економіки та методика його викладання: Навч/ програма. – Ніжин: НДПУ, 2004. – 16 с.  

ТОМЕК В’ЯЧЕСЛАВ ЙОСИПОВИЧ 

Народився 1934 р. Закінчив історико-філологічний факультет Ніжинського 
державного педагогічного інституту в 1956 р., аспірантуру при Київському 
державному університеті в 1971 р. Кандидат історичних наук (із 1972 р.), 

доцент (з 1981 р.). Працює у Ніжинській вищій школі з 1956 року. На даний 
час займає посаду доцента кафедри економіки та політології. Основний 
напрямок наукових досліджень – історія та теорія політичної думки в 
Україні. 

Наукові праці 

1. 1534. Ніжинщина. Історико-економічний нарис. – К.: Київське обласне книжково-
газетне видавництво, 1964. – С. 78–105. У співавт. 
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історії КПРС. Міжвід. наук. збірник. – К.,1969. – Вип. 30. – С. 166–173. 

3. 1536. Заходи партійних організацій України до в ідродження та розгортання діяльності масових засобів політ ичної 
інформації у визволених регіонах республіки (1943–1945 р.р.) // Наукові праці з історії КПРС. – К., 1970. – Вип. 40. – 

С. 131–141. 
4. 1537. До питання про історіографію трудового подвигу колгоспного селянства України в період Великої 

Вітчизняної в ійни 1941–1945 років // Наукові праці з історії КПРС. Міжвідом. наук. збірник. – К., 1970. – Вип. 42. – 
С. 61–80. У співавт. 

5. 1538. История учит // Радуга. – 1970. – №  10. – С. 187–189. – Рец. на кн.: Деборина Г.А., Тельпуховського Б.С. 
Итоги и уроки Великой Отечественной войны. – М.: Изд-во “Мысль”, 1970.  

6. 1539. (Рец.) // Укр. істор. журнал. – 1970. – №  11. – С. 149–150. – Рец.: на кн. Коваль М.В. Все для перемоги. 

Подвиг трудящих України у Великій Вітчизняній в ійні 1941–1945 рр. – К.: Наукова думка, 1970. У співавт. 
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7. 1540. Величие советского воина // Радуга. – 1971. – №  3. – С. 184–186. – Рец. на кн.: Солдат, которого победить 
нельзя. – К.: Изд-во КГУ, 1970. 

8. 1541. (Рец.) // Трибуна лектора. – 1971. – №  5. – С. 40–41. – Рец. на кн.: Українська РСР у Великій Вітчизняній 

в ійні. Радянського Союзу 1941–1945 рр. – Т.3. – К., 1969. У співавт. 

9. 1542. Відновлення діяльності та організаційне зміцнення сільських партійних організацій у визволених районах 

України (1942–1945 р.р.) // Вісник Київського університету. –1971. – №  5. – Серія: “Історії КПРС”. – 1971. – С. 56–69. 

У співавт. 
10. 1543. Массово-политическая работа партийных организаций среди колхозного крестьянства Украины /1943–

1945гг./: Дис. .. канд. истор. наук: 570. – К., 1971. – 241 с. 

11. 1544. Массово-политическая работа партийных организаций среди колхозного крестьянства Украины /1943–

1945гг./: Автореф. дис. … канд. истор. наук: 570 / Киев. гос. ун-т. – К., 1971. – 24 с. 

12. 1545. Боевой и трудовой подвиг Донбасса // Радуга. – 1977. – №  16. – С. 167–169. – Рец. на кн.: Буцко Н.А., 

Мартышевського М.А. Подвиг Донбасса. – К.: Вища школа, 1975.  У співавт  

13. 1546. (Рец.) // Укр. іст. журнал. – 1978. – №  3. – С. 139–141. – Рец. на кн.: Советский Союз в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945г.г. У співавт. 
14. 1547. (Рец.) // Укр. істор. журнал. – 1978. – №  10. – С. 143–145. – Рец. на кн.: Советский солдат -патриот, 

интернационалист. – К.: Вид-во Київ ун-ту, 1978.  У складі колект. авторів. 

15. 1548. Провідна сила соціалістичного суспільства // Архіви України. – 1978. – №  3. – С. 82–84. Рец. на зб. 

документів і матеріалів “Промышленность и рабочий класс Украинской ССР, 1933–1941 гг.”. – К.: Наукова думка, 

1977. У співавт. 

16. 1549. Рец. // Архіви України. – 1978. – №  6. – С. 74–75. – Рец. на кн.: “Черниговщина в период Великой 

Отечественной войны (1941–1945 рр.). – К.: Политиздат Украины, 1978. У співавт. 

17. 1550. Методические указания по изучению книг Л.И.Брежнева “Малая земля”, “Возрождение”, “Целина” в курсе 

Истории КПСС. – Нежин, 1978. – 36 с. У співавт. 
18. 1551. Организация самостоятельной работы студентов в процессе изучения истории КПСС: Метод. разработка. – 

Нежин, 1978. – 36 с. У співавт. 

19. 1552. Изучение книг Л.И.Брежнева “Малая земля”, “Возрождение”, “Целина” в курсе истории КПСС: Метод. 

указания. – К., 1979. – 32 с. У співавт. 

20. 1553. Организация самостоятельной работы студентов в процессе изучения истории КПС С. Метод. разработ ка 

для студ. – Нежин, 1979. – 53 с. У складі авт. колект. 

21. 1554. Освободительная миссия Советских Вооруженных сил в годы второй мировой войны и ее буржуазные 
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У складі авт. колект. 
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24. 1557. Методические рекомендации по критике буржуазных фальсификаций истории и политики К ПСС в свете 

решений 26 съезда партии. – Полтава, 1981. – 70 с. У складі авт. колект. 

25. 1558. Село Комаровка Борзнянского района. Ист. справка // История городов и сел Украинской ССР. Черниговская 

область. – К., 1983. – 27 с. 
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У складі авт. колект. 
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45. 1578. З досвіду викладання політології у педагогічних ВНЗ // Політологія в Україні: стан та перспективи розв итку: 

Зб. наук. доповідей і статей. – К., 2000. – С. 230–233. 

46. 1579. Політологія: Прог. і метод. рек. для студ. вищих пед. навч. закл. денного і заоч. в ідділень. – Ніжин, 2001. – 

49 с. У співавт. 

47. 1580. До питання про місце політології при підготовці майбутніх педагогів: Тези. Громадянська освіта в Україні: 

досвід, пошуки, перспективи. Матеріали конф. – Ніжин, 2002. – С. 91–93. 

48. 1581. Молодь Чернігівщини-фронту (1943–1945 р.р.) // Сіверянський літопис. Всеукраїнський наук. журнал. – 

Чернігів. – 2004. – №  4. – С. 54. 

49. 1582. Політологія: Конспект лекцій: Навч. посібник. – Ніжин, 2005. – Ч. І. – 110 с. 

50. 1583. Політична реформа: етапи і уроки // Історичний журнал. Київ. ун-т. – 2005. – №  3. – С. 81–87. 

51. 1584. Державна мова як чинник консолідації українського суспільства // Актуальні проблеми суспільствознавства: 

200-річчю Ніжинської вищої школи присвячується. – Ніжин, 2005. – Вип. II.  

52. 1585. Етапи та перспективи політичної реформи в сучасній Україні // Там же. У співавт. 

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ 

БУЧИН АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ 

Народився 1954 р. Закінчив філософський факультет Київського 

державного університету ім. Т.Г. Шевченко в 1981 р. Кандидат філо -
софських наук з 1994 р. Працює в Ніжинській вищій школі з 1981 р. на 

посадах асистента (1981 р.), ст. викладача (з 1989 р.), доцента (з 

1995 р.). Основний напрямок наукових досліджень – методологічні 

проблеми соціальної філософії, етиці, соціології, проблема комп ’юте-

ризації викладання та вивчення філософії. 

Наукові праці 

1. 1586. Критерии и уровни усвоения понятий общественных наук // Тез. докл. 

Всесоюз. науч.-прак. конф. – Челябинск, 1986. – С. 37–38. 

2. 1587. Методологическая вооружённость учащихся как объективный критерий 

усвоения научного мировоззрения // ИНИОН АН СССР 14 июля 1987 г. 

№  30293 – С. 1–20. 

3. 1588. Методические рекомендации к самостоятельному изучению новой темы: “Массовые демократические 

движения в несоциалистическом мире”. – Нежин, 1988. – 28 с. 

4. 1589. Перестройка как социальное творчество // Молодёжь и творчество: социально-филисофские проблемы: 

Тезы. выступ. участников VIII Всесоюз. философ. чтений молодых учёных (Москва, май, 1988) – М., 1988. – Ч.  3. –  

С. 63–65. 

5. 1590. Диалектические противоречия всеобщей формулы капитала // ИНИОН АН СССР 06 июля 1988  г. №  34630. – 

82 с.  

6. 1591. Современная эпоха как объект исследования при философском анализе массовых демократических 

движений // ИНИОН АН СССР 01 сент. 1988 г. №  35399 3,12 п.л. – 76 с. 

7. 1592. Социально-классовая структура как объект философского анализа // ИНИОН АН СССР 01 марта 1989  г. 

№  37005. – 374 с. 

8. 1593. Два понимания классов // Актуальные проблемы социальной философии: Сб. ст. кафедры социальной 

философии МГУ – ИНИОН РАН №  49351 от 14 06 1994. – 0,8 п.л. 

9. 1594. Два понимания природы // Актуальные проблемы социальной философии: Сб. ст. кафедры социальной 

философии МГУ – ИНИОН РАН №  49351 от 14 06 1994-0,7 п.л. 

10. 1595. Феномен массовых демократических движений (Новый подход к истории XIX–XX веков). – М.: Литфонд, 

1995. – 100 с. 

11. 1596. Методичні матеріали до семінарського заняття по темі: “Основні поняття логіки предикатів” . – Ніжин, 1996. – 

24 с. 

12. 1597. Классово-экономическая характеристика массовых демократических движений ХIХ–ХХ в еков  // Вопросы 

истории. – 1997. – №  3. – С. 37–50. 

13. 1598. Методичні матеріали з філософії: Програма курсу та плани семінарських занять.  – Ніжин, 2001. – 39 с. 

У співавт.  

14. 1599. Философские проблемы виртуального вуза // Образование и школа XXI века: Материалы науч.  – практ. 

конф. – Чернигов, 2000. – С. 70–73. 

15. 1600. Прикольная социология от “А” до “Я” // Я, студент. – 2001. – №  4. – С. 4–5. 
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БУЧИН ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ 

Народився 1960 року. Закінчив філософський факультет Київського дер -
жавного університету ім. Т.Г.Шевченка в 1986 р. Кандидат філософських 
наук з 1992 р. Працює у Ніжинській вищій школі з 1986 р. на посадах 
асистента (з 1986), ст. викладача, доцента. Основний напрямок наукових 
досліджень – методологічні проблеми соціальної філософії, логіки, філософії 

науки. 

Наукові праці 
1. 1601. Методичні матеріали з філософії: Програма курсу та плани семінарських занять. 

– Ніжин, 2001. – 39 с. У співавт. 
2. 1602. Філософська пропедевтика і історичні типи філософії, св ітогляду та методології 

(Античність – Новий час). – Ніжин, 2004. – 100 с. 
3. 1603. Наука та homo: принципи культури та проблеми відповідальності вченого // Сіверянський літопис.  – 2002. – 

№  6. – С. 111–118. 
4. 1604. Логіка: Навчально-методичний посібник. – Ніжин, 2000. 

КУШЕРЕЦЬ ТАМАРА ВІКТОРІВНА 

Народилася 1962 р. Закінчила Київський державний університет ім. 
Т.Г.Шевченка у 1986 р. Кандидат філософських наук (з 1994 р.), доцент (з 

2004 р.). Працює у Ніжинській вищій школі з 1986 р. на посадах ст. 
лаборанта (1986–1987 рр.), асистента (1987–1995 рр.), доцента (з  1995  р.) , 
зав. кафедри філософії та соціології (з 2004  р.). Основний напрямок 
наукових досліджень – соціально-історичний суб’єкт. 

Наукові праці 

1. 1605. Проблема социально-исторического субьекта в марксистской философии // 
Вопросы общественных наук. – К., 1991. – Вып. 86. – С. 101–106. 

2. 1606. Місце людини в історичному процесі // Людинознавчі філософські читання. – 
Дрогобич, 1992. – С. 226. 

3. 1607. Культурні традиції та процес державотворення // Творчість. Культура. Гуманізм: 
ІІІ Міжнар. наук. конф. – С. 83–84. 

4. 1608. Соціально-історичний суб’єкт в буттєвому вимірі історії // Сучасні проблеми суспільствознавства. – Ніж ин, 
1996. – С. 48–52. 

5. 1609. Гуманістичний потенціал соціології // Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. – К., 1997. – №  10. – С. 140–145. 
6. 1610. Програма курсу соціології. – Ніжин, 2000. – 15 с. 
7. 1611. Проблема соціально-історичного суб’єкта в феноменологічній філософії та соціології // Сіверянський 

літопис. – 2001. – №  3. – С. 111–116. 
8. 1612. Формування сучасного світогляду у курсі соціології // Сучасні педагогічні технології у вищих педагогічних 

закладах освіти: Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. – Ніжин, 2001. – Ч.1. – С. 118–120. 
9. 1613. Плани семінарських занять та методичні рекомендація із соціології. – Ніжин, 2003. – 34 с. 
10. 1614. Соціальна стратифікація: Метод. реком. до теми. – Ніжин, 2003. – 26 с. 

МАТВЄЄВ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 

Народився 1960 року. Закінчив філософський факультет Київського 

державного університету ім.Т.Г.Шевченка в 1985 р.. Кандидат філософських 
наук (з 1991). Працює у Ніжинській вищій школі з 1985 р. на посадах 
асистента (1985–1991 рр.), ст. викладача (1991–2005 рр.), доцента (з 
1995 р.). Основні напрямки наукових досліджень – східні релігійно-філософські 
системи, езотеричне християнство, проблеми самореалізації особистості. 

Наукові праці 

1. 1615. Преданные Кришны – кто они? // Наука и религия. – 1990. – №  10. – С. 25–28. 
2. 1616. Кришнаизм в СССР: проблемы и тенденции // Проблемы атеизма в условиях 

демократизации советского общества: Информ. бюллетень № 4; Материалы Всесоюз. 
конф. – С. 38–44. 

3. 1617. Неорелигии (материалы к спецкурсу). – К.: КГУ, 1995. – 24 с. 
4. 1618. Суспільство і мораль. Роль етичного виховання в підготовці вчителя // Сучасні 

проблеми суспільствознавства. – Ніжин, 1996. – С. 60–64. 
5. 1619. Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу етики. – Ніжин: НДПІ, 1996. – 21 с. 
6. 1620. Методичні рекомедаціїї для студентів-заочників з курсу релігієзнавства. – Ніжин: НДПІ, 1996. – 17 с. 
7. 1621. Йога Ауробіндо Гхоша і її застосування в сучасних умовах // Человек: дух, душа, тело.  – Киев; Сумы, 1996. – 

С. 62–64. 
8. 1622. Лютер і дух Реформації: спроба нетрадиційного підходу // Філософсько-теологічний дух Реформації. – Суми, 

1997. – С. 19–28. 
9. 1623. Взаємовідношення мистецтва модернізму і релігії як двох сфер духовного буття людини // Пути 

самопознания человека. – К.: Севастополь, 1997. – С. 18–20. У співавт. 

10. 1624. Будинок колишньої ніжинської електростанції як зразок українського національного модерну // Літ. та 
культура Полісся. – Ніжин, 1997. – Вип. 8. – С. 179–182. У співавт. 
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11. 1625. Православ’я і проблема вдосконалення особистості // Християнство в контексті історії і культури України.  – 
К., 1997. – С. 62–63. 

12. 1626. Аналіз творчого феномену Гоголя з точки зору медитативної практики // Вісн. ХДУ. – 1998. – № 400. – С. 3–10. 
13. 1627. Актуальність концепції самореалізації у сучасному суспільстві та християнська традиція у цьому контексті //  

Людина: дух, душа, тіло: Матеріали III наук.-теор. конф. (15–16 квіт., 1999). – Суми, 1999. – С. 80–81. 
14. 1628. Роль регулятивних принципів у духовній практиці вайшнавів // Вісн. ХДУ. – 1999. – №  429. – С. 101–106. 
15. 1629. Шістнадцять слів, 108 намистинок... Медитація в сучасному крішнаїзмі // Людина і світ. – 1999. – № 2. – С. 17–22. 
16. 1630. Проблема релігійності в культурі XX століття // Наук. записки / Нац. пед. ун-т ім. М.Драгоманова. – 1999. – 

Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – С. 87–93. 
17. 1631. Містичний подих православ’я // Людина і св іт. – 1999. – №  5. – С. 5–8. 
18. 1632. Християнські містерії // Там само. – 1999. – №  8. – С. 15–19. 
19. 1633. Чи вірили християни в карму? // Там само. – №  10. – С. 41–44. 

20. 1634. Застосування ейдетичного мислення в навчальному процесі // Шляхи підвищення ефективності навчального 
процесу студентів: Матеріали конф. – Ніжин, 1999. – С. 35–39. 

21. 1635. Ознайомлення студентів музично-педагогічного факультету з духовною музикою крішнаїзму // Музична 

освіта в Україні на межі тисячоліть: стан, проблеми, перспективи: Матеріали наук. конф. (25–26 трав.). – Ніжин: 
НДПУ, 1999. – С. 60–64. 

22. 1636. Проблема самореалізації особистості. – К.: Вид-во КНУ, 1999. – 234 с. 
23. 1637. Проблема релігійності в культурі XX століття // Наукові записки / НПУ  ім. М.Драгоманова. – 1999. – 

Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – С. 87–93. 
24. 1638. Етико-психологічна спрямованість карма-йоги і християнства // Україна – країни Сходу: діалог культур, 

цивілізацій та педагогічних систем: Матеріали наук.-практ. конф. – К., 2000. – С. 61–66. 
25. 1639. Про поєднання несумісного // Людина і св іт. – 2000. – №  9. – С. 49–52. 

26. 1640. Роль межкультурного диалога в укреплении позиций христианства на рубеже тысячелетий // Человек и 
общество: на рубеже тысячелетий: Междунар. сб. науч. тр. – Воронеж, 2000. – №  2. – С. 16–20. 

27. 1641. Приоритет следования духу морального закона над его буквой в христианском учении // Там само.  – №  3. – 
С. 25–30. 

28. 1642. Любовь как основополагающий принцип христианства и бгакти-йоги // Там само. – №  4. – С. 110–117. 
29. 1643. Християнство в діалозі культур // ІV Сходознавчі читання А.Кримського: Тез. міжнар. наук. конф., присв яч. 

2000-й річниці християнства. – К., 2000. – С. 4–5. 

30. 1644. Концепція втілення Ісуса Христа у офіційному богослов’ї та вченні Орігена // Людина: дух, тіло, душа: 
Матеріали ІV Міжнар. наук.-теор. конф. – Суми, 2000. – С. 84–85. 

31. 1645. Проблема інкультурації християнства в енцикліці Папи Римського “Fides at ratio” // До виходу у світ Енцикліки 
Папи Римського Івана Павла II “Віра і розум”: Матеріали Колоквіуму. – К., 2000. – С. 23–27. 

32. 1646. Можливість застосування системи СОЕВУС в навчально-виховному процесі // Наук. записки / КНУ ім. М. 
Драгоманова. – К., 2000. – Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – С. 115–119. 

33. 1647. Концепція втілення Ісуса Христа у офіційному богослов’ї та вченні Орігена // Вісн. Харків. ун-ту. – Х., 2000.  – 
№  501. – С. 48–52. 

34. 1648. Крішнаїти в Україні: проблеми і тенденції // Сіверянський літопис. – 2001. – №  2. – С. 94–100. 

ПРОСКУРА МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ 

 Народився 1929 р. Закінчив філософський факультет Київського державного університету 
ім.Т.Г.Шевченка у 1958 р. Працював у Ніжинській вищій школі з 1963 по 1975 рр. на посаді 
старшого викладача кафедри філософії та політекономії. 

Наукові праці 

1. 1649. Категорії абсолютного та в ідносного у філософії стародавньої Греції // Проблеми філософії. – К., 1970. – 
Вип.18. – С. 63–70. 

2. 1650. Критика релігійно-ідеалістичного поняття “абсолют” // Питання атеїзму. – К., 1970. – Вип. 6. – С. 79–84. 
3. 1651. Головний принцип нашої моралі: На допомогу лектору і пропагандисту // Деснянська правда. – 1971. – 

5 жовтня. У співавт. 
4. 1652. Світогляд гуманіста: 250 років з дня народження Г.С.Сковороди // Деснянська правда. – 1972. – 3 грудня. 
5. 1653. Дві системи виховання // Деснянська правда. – 1975. –19 липня. 

Праці М.І.Проскури до 1971 див.:  Викладачі Ніжин. вищої школи: 

Біобібліогр. покажч.  – Ніжин, 2000. – Ч. 3. 1940–1970. – С. 122–124. 

СИЧ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 

Народився 1961 р. Закінчив філософський факультет Київського держав-
ного університету ім. Тараса Шевченка у 1987 р. Працює у Ніжинській вищій 
школі з 1987 року на посадах асистента, ст. викладача (з 1991 р.) кафедри 
філософії. Основний напрямок наукових досліджень – проблеми філософії 
творчості. 

Наукові праці 

1. 1654. Ідеї колективної творчості та розвиток школи на Україні в період 1920–1980 років 
// Розвиток школи і педагогічної науки на Україні: Тез. доп. – Ніжин, 1989. – С. 37–38. У 
співавт. 

2. 1655. Формування навичок організації творчої діяльності майбутнього вчителя в 
процесі вивчення ОПМ // Шляхи вдосконалення професійно-педагогічної роботи 
вчителя в умовах перебудови вищої і середньої школи: Тез. доп. – Ніжин, 1990. – С. 70. 
У співавт.
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3. 1656. До питання діагностики творчих здібностей майбутніх вчителів // Вдосконалення роботи по орієнтації молоді 
на педагогічні професії: Тез. доп. респуб. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1991. – С. 35–36. 

4. 1657. Джерела і механізми реалізації суспільної потреби в творчості // Творчість: теорія і практика: Тез. доп. II 
Всесоюз. наук. конф. – К., 1991. – Ч. 2. – С. 56–57. 

5. 1658. Творчість учителя у вищій школі // Гуманізм. Людина.Свобода: Тез. доп. людинознавчих і філософських 
читань. – Дрогобич, 1991. – С. 195–196. 

6. 1659. Творчість як самостійна задача в навчально-виховному процесі школи // Учитель національної школи: Тез. 
наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1991. – С. 60–62. 

7. 1660. Творча учбова гра “Проект” як засіб активізації самостійної пізнавальної діяльності студентів // Психолого -
педагогічні основи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів: Матеріали конф. – Вінниця, 1992. – 
С. 118–119. У співавт. 

8. 1661. Потреба людини в творчості як передумова функціонування соціальних технологій // Проблеми філософії.  – 

К., 1992. – Вип. 91. – С. 4–50. 
9. 1662. Про методологію творчого пошуку вчителя // Проблеми вищої школи. – К., 1992. – Вип. 76. – С. 112–116. 
10. 1663. Природа творчої праці в філософії Г.С.Сковороди // Проблеми суспільних наук. – Ніжин, 1996. – С. 88–91. 

11. 1664. Джерела духовності нашого народу // Сіверянський літопис. – 1999. – №  9. – С. 3–11. 
12. 1665. Формування потреби в творчості у студентів у процесі викладання філософських дисциплін // Сучасні 

педагогічні технології у вищих педагогічних закладах освіти: Мат. Всеукр. наук.-метод. конф. – Ніжин, 2001. – Ч.1.  – 
С. 109–112. 

13. 1666. Філософія: Конспект лекційного курсу: Навч.-метод. посібник. – Ніжин, 2004. – 400 с. 

ТКАЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

Народився 1934 р. Закінчив історико-філологічний факультет Томського 

державного університету у 1958 р. Кандидат філософських наук 
(з 1971 р.). Працював у Ніжинській вищій школі (з 1978–1985 рр.) на кафедр і  
філософії і політекономії. Основний напрямок наукових досліджень – 
філософія, соціологія, історія, релігієзнавство, допоміжна міжнародна мова 
інтерлінгва. 

Наукові праці 

1. 1667. Карманный словарь атеиста. – М., 1973. У складі колект. авт. 
2. 1668. Карманный словарь атеиста. – Прага, 1974. У складі колект. авт. 
3. 1669. Карманный словарь атеиста. – К., 1975. У складі колект. авт. 

4. 1670. Проблема дифференцированного похода к атеистическому воспитанию // 
Актуальные вопросы атеистического воспитания: Сб. – М., 1974. 

5. 1671. Формирование нового человека и его влияние на изменение социальной 

структуры общества // Пути сближения классов и социальной структуры социалистического общества: Сб.  – 
Кемерово, 1978. 

6. 1672. К вопросу об атеистическом воспитании студентов // Студент как объект и субъект атеистического 
воспитания: Сб. – 1976. 

7. 1673. О системе работы по формированию атеистических убеждений у студентов // Вопросы методики 
преподавания научного атеизма в высшей школе: Сб. – М., 1978. – №  17. 

8. 1674. Проблема веры и формирование атеистических убеждений у студентов // Вопросы атеизма: Респуб. 
межвед. сб. – К., 1981. – №  17. 

9. 1675. В ім’я чого нам потрібен світоглядний діалог з в іруючими?: Деякі уроки з досвіду атеїстичної роботи в 
Бердянську // Філософська и соціологічна думка. – 1989. – №  1. – С. 26–34. 

10. 1676. Як нам викорчувати культове древо? // Філософська і соціологічна думка. – 1989. – №  9. – С. 30–36. 

КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

БОРОВИК ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ 

Народився 1964 року. Закінчив факультет фізичного виховання 
Чернігівського державного педагогічного інституту у 1985. Працює у 
Ніжинській вищій школі з 1985 року на посаді викладача та ст. викладача  (з  
1992) кафедри фізичного виховання. Основний напрямок наукових 
досліджень – оздоровча фізична культура студентської молоді. 

Наукові праці 
1. 1677. Дослідження ефективності лижних ходів в залежності в ід способу виконання 

елементів сковзного кроку // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи 

Гоголя. – Ніжин, 1999. – С. 80. У співавт. 
2. 1678. Нестандартні форми змагань з ігрових видів спорту у педагогічних вузах // 

Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2000. – Ч. 2. – 
№  4. – С. 175–177. У співавт. 

3. 1679. Нетрадиційні форми оздоровлення: Навч.-метод. посібник. – Ніжин, 2000. – 24 с  
У співавт. 

4. 1680. Гімнастика в режимі дня студентів: Навч.-метод. посібник. – Ніжин, 2001. – 36 с. У співавт. 
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ЗАПЛІШНИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ 

Народився 1954 р. Закінчив факультет фізичного виховання Чернігівського 
державного педагогічного інституту в 1978 р. Кандидат педагогічних 
наук (з 1992 р.), доцент (з 1998 р.). Працює у Ніжинській вищій школі з 
1986 р. на посадах викладача (з 1986–1991 рр.), ст. викладача (з 1991–
1998 рр.), доцента кафедри фізичного виховання (з 1998  р.). Основний 

напрямок наукових досліджень – вдосконалення змісту, методів і прийомів 
фізичного виховання та форм організації навчальної діяльності ст удент -
ської й учнівської молоді. 

Наукові праці 

1. 1681. Составные успеха // Физическая культура в школе. – 1986. – №  3. – С. 60–61. 
2. 1682. ДЛСК по месту жительства // Физическое воспитание детей и молодежи в 

школе. – 1987. – №  4. – С. 52–53. 
3. 1683. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в пионерском лагере: Метод. реком. – Нежин, 

1988. – 26 с. У співавт. 

4. 1684. Спортивні клуби за місцем проживання – ефективні форми фізичного виховання учнів // Фізичне вихов ання 
дітей і молоді: Респ. міжвід. зб. – К., 1988. – Вип.12. – С. 83–84. У співавт. 

5. 1685. Совместная деятельность школы и спортивных организаций по физическому воспитанию молодежи по 
месту жительства // Социально-экономические и научно-технические проблемы в условиях перехода на нов ый 

хозяйственный механизм: Тез. докладов. – Черкассы, 1989. – С. 59–60.  
6. 1686. Фізкультурно-оздоровча робота з учнями за місцем проживання як засіб професійної підготовки майбутні х 

учителів // Шляхи вдосконалення професійно-педагогічної підготовки вчителя в умовах перебудови вищої і 
середньої школи: Тез. доп. міжвуз. наук.-прак. конф. – Ніжин, 1990. – Ч. 1. – С. 24–25. 

7. 1687. Спільна діяльність загальноосвітніх шкіл і спортивних організацій у фізичному вихованні учнів за місцем 
проживання // Фізичне виховання дітей і молоді: Респ. міжвід. зб. – К., 1990. – Вип.13. – С. 40–43.  

8. 1688. Основи теоретичної підготовки студентів до самостійних занять фізичними вправами // Соціально-економічні 
і науково-технічні проблеми розвитку народного господарства: Тез. наук.-практ. конф. – Черкаси, 1990. – Ч. 2. –

 С. 74–75. У співавт. 
9. 1689. Спільна діяльність шкіл і спортивних організацій за місцем проживання – необхідна умова виховання 

інтересу у школярів до занять фізичною культурою // Соціально-економічної і науково-технічні проблеми розв итку  

народного господарства: Тез. наук.-практ. конф. – Черкаси, 1990. – Ч. 2. – С. 76–77.  
10. 1690. Психолого-педагогічні питання орієнтації школярів на педагогічну професію учителя фізичної культури // 

Вдосконалення роботи по орієнтації молоді на педагогічні професії: Тез. доп. респ. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1991. 
– С. 76–77.  

11. 1691. Совместная деятельность школ и спортивных организаций в физическом воспитании учащихся по месту 
жительства: Автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.01 – теория и история педагогики / Науч.-исслед. Ин-т 
педагогики Украины. – К., 1991. – С. 21. 

12. 1692. Формування у студентів системи фізкультурних знань // Сучасні педагогічні технології у вищих закладах 

освіти: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.: В 2-х ч. – Ніжин, 2001. – Ч. 1. – С. 73–77. 
13. 1693. Нетрадиційні форми оздоровлення: Метод. рекомендації. – Ніжин, 2001. – 19 с. 
14. 1694. Гімнастика в режимі дня студентів: Навч.-метод. посібник. – Ніжин, 2001. – 36 с. 
15. 1695. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів педагогічних вузів: Метод. реком. – Ніжин: НДПУ, 

2002. – 20 с. У співавт.  
16. 1696. Короткий спортивний словник-довідник. – Кам’янець-Подільський, “Абетка-НОВА”, 2003. – 214 с. У складі 

колект. авт. 

17. 1697. Рухливі ігри: Методичні рекомендації. – Ніжин: НДПІ, 1994. – 29 с. 
18. 1698. Реабілітація людини засобами фізичної культури: Навч. програма. – Ніжин: НДПУ, 2004. – 26 с. У співавт. 
19. 1699. Роль фізичної культури в удосконаленні професійного становлення фахівців у вузі // Наукові записки / Ніжин. 

держ. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – Психолого-педагогічні науки. – №  4. – С. 91–94. 

КУЗЬМЕНКО ВАЛЕНТИНА ЮХИМІВНА (1957–2004) 

Закінчила факультет фізичного виховання Чернігівського державного педагогічного 
інституту 1979 р.. Кандидат педагогічних наук (з 2003 р.). Працювала в Ніжинській вищій школі 
з 1984 по 2004 рр. на посадах викладача (з 1984–1988 рр.), ст. викладача (з 1988–2004 рр.). 
Основний напрямок наукових досліджень – здоровий спосіб життя учнівської молоді. 

Наукові праці 
1. 1700. Становлення та розвиток поняття “здоровий спосіб життя” // Морально-духовний розв иток особистості в  

сучасних умовах : Зб. наук. праць. – К., 2000. – Кн.1. – С. 117–124. 

2. 1701. Психологічні засади формування у старших підлітків здорового способу життя // Психологічні стратегії в  
освітньому просторі: Зб. наук. праць. – К., 2000. – С. 73–80. 

3. 1702. Самовиховання як шлях до здорового способу життя старших підлітків // Шляхи оптимізації практичної 
результативності процесу фізичного виховання школярів: Зб. теорет. та метод. матеріалів .  – Хот ин; К ам ’янець -

Подільський, 2000. – С. 94–96. У співавт.  
4. 1703. Соціокультурні фактори фізичного виховання шкільної молоді // Шляхи оптимізаціі практичної 

результативності процесу фізичного виховання школярів: Зб. теорет. та метод. матеріалів .  – Хот ин; К ам ’янець -
Подільський, 2000. – С. 21–24. 

5. 1704. Теоретичні основи формування у старших підлітків здорового способу життя // Теоретико-методичні 
проблеми навчання і виховання: Зб. наук. праць. – К., 2000. – С. 52–60. 
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6. 1705. Основні принципи організації виховного процесу спортсменів // Проблеми науково-методичного 
забезпечення розвитку молоді інтересу до футболу: Всеукр. наук.-практ. конф. – Чернівці, 2000. – С. 46–50. У 
співавт. 

7. 1706. Рухова активність як основний компонент соціально здорового способу життя // Соціологічна наука і освіта в  

Україні: Зб. наук. праць – К., 2000. – Вип.1. – С. 366–369. 
8. 1707. Рухова активність у системі здорового способу життя старших підлітків // Теорія і практика фізичного 

виховання. – 2001. – №  1–2. – С. 76–82. 
9. 1708. Здоровий спосіб життя і рухова активність старших підлітків // Гуманістично спрямований виховний процес  і 

становлення особистості: Зб. наук. праць. – К., 2001. – С. 140–146. 
10. 1709. Сутність здорового способу життя: історично-педагогічний аналіз проблеми // Наукові записки / Ніжин. держ . 

пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2001. – Психолого-педагогічні науки. – №  1. – С. 92–99. 
11. 1710. Виховання в учнівської молоді здорового способу життя // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун -т імені 

Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. – Психолого-педагогічні науки. – №  3. – С. 92–93. 
12. 1711. Проблеми самоактуалізації особистості в контексті виховання здорового способу життя // Теоретико -

методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. праць. – К., 2002. – Кн. 1. – С. 153–158. 

13. 1712. Виховання у старших підлітків позитивного ставлення до здорового способу життя // Наукові записки / Ніжин. 
держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. – Психолого-педагогічні науки. – №  4. – С. 102–104. 

14. 1713. Інтегрований підхід до організації уроків фізичної культури як засіб оптимізації здорового способу життя 
учнів 8–9 класів // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи: Зб. наук. cтатей II Міжнар. конф. (22–

23 травня 2003). – Дрогобич, 2003. – С. 281–287. У співавт. 
15. 1714. Innovative Technologies in Encouraging Healthy Way of Life // International Conference on Higher Education 

Innovation. – Kiev, Ukraine, May, 2003. – Р. 107–108. 
16. 1715. Засоби і методи формування у майбутніх учителів потреби в заняттях фізичними вправами у поза 

аудиторний час: Метод. реком. – Ніжин: НДПУ, 2003. – 21 с. У співавт. 
17. 1716. Формування в учнів позитивного ставлення до свого здоров’я та здорового способу життя на уроках фізичної 

культури // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – Психолого-педагогічні 
науки. – №  2. – С. 93–95. У співавт. 

18. 1717. Формування мотиваційно-ціннісного ставлення учнів до свого здоров’я і здорового способу життя на уроках  
фізичної культури // Молодь та суспільство: проблеми фізичної культури молоді в період оновлення суспільства: Зб. 
наук. статей та матеріалів Всеукр. наук. конф. присвяченої 10-річчю незалежності України. – Одеса, 2001. – Т.  3. – 

С. 55–59. У співавт. 
19. 1718. Визначення ефективності експериментальних підходів до виховання здорового способу життя старших 

підлітків // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. праць. – Київ, Ж итомир, 
2003. – Кн. 2. – С. 127–134. 

СЕРЯКОВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 

Народився 1940 р. Закінчив Харківський педагогічний інстит ут ім. Г.Сковороди (1964 р.). 
Працює у Ніжинській вищій школі 1965 р . на посадах викладача, ст. викладача (з 1970  р.), зав. 
кафедрою фізичного виховання (з 1986–1998 рр.). Основний напрямок наукових досліджень – 
оздоровча фізична культура студентської молоді. 

Наукові праці 

1. 1719. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в пионерском лагере : Метод. рек.  – Неж ин, 
1988. – 26 с. У співавт. 

2. 1720. Методические рекомендации к профессионально-прикладной физической подготовке студентов 
педагогических вузов для преподавателей физического воспитания, студентов и общественніх инструкторов 
физической культуры педагогических вузов. – К., 1987. – 52 с. У співавт.  

ЩЕРБАК ПАВЛО ІВАНОВИЧ  
Народився 1958 р. Закінчив факультет фізичного виховання Чернігівського 
державного педагогічного інституту ім. Т.Г.Шевченка у 1979  р. Кандидат  
педагогічних наук (з 1994 р.), доцент (з 2003 р.). Працює в Ніжинській вищій 
школі з 1981 р. на посадах викладача, зав. кафедрою (з 1998  р.). Основний 
напрямок наукових досліджень – оздоровча фізична культура студентської 
молоді. 

Наукові праці 
1. 1721. Удосконалення форм фізичного виховання студентів педагогічного вузу // 

Проблеми перебудови вищої педагогічної освіти: Тез. наук.-практ. конф. – Глухів, 
1989. – С. 64–66. 

2. 1722. Формування у студентів потреби фізичного вдосконалення – як умова 

поліпшення їх професійно-педагогічної підготовки // Шляхи вдосконалення професійно-
педагогічної підготовки вчителя в умовах перебудови вищої і середньої школи: Тез. 

міжвуз. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1990. – Ч. 1. – С. 25–26. 
3. 1723. Основи теоретичної підготовки студентів до самостійних занять фізичними вправами // Соціально-економічні 

і науково-технічні проблеми розвитку народного господарства: Тез. наук.-практ. конф. – Черкаси, 1990. – Ч. 2. –
 С. 74–75. 

4. 1724. Мотиви виробу професії вчителя фізичної культури // Удосконалення роботи по орієнтації молоді на 
педагогічні професії: Тез. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1991. – С. 78–79. 

5. 1725. Формування у студентів педагогічних вузів потреби фізичного вдосконалення: Метод. реком. – Ніжин, НД ПІ, 
1994. – 47 с. У співавт. 
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6. 1726. Дослідження ефективності елементів футбольної техніки // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун -т імені 
Миколи Гоголя. – Ніжин, 1998. – Психолого-педагогічні науки. – С. 131–135. У співавт. 

7. 1727. Формування мотиваційно-ціннісного ставлення учнів до свого здоров’я і здорового способу життя на уроках  
фізичної культури // Молодь та суспільство: проблеми фізичної культури молоді в період оновлення суспільства: Зб. 

наук. ст. та матеріалів. – Одеса, 2001. – Т. 3. – С. 55–59. 
8. 1728. Гімнастика в режимі дня студентів: Навч.-метод. посіб. – Ніжин: НДПУ, 2001. – 36 с. У співавт. 
9. 1729. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів педагогічних вузів: Метод. реком. // Ніжин: НДПУ, 

2002. – 20 с. У співавт. 

10. 1730. Нестандартні форми змагань з ігрових видів спорту у педагогічному вузі // Наукові записки / Ніжин. держ. 
пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. – №  4. – Ч. 2. – С. 175–177. 

11. 1731. Засоби і методи формування у майбутніх учителів потреби в заняттях фізичними вправами у 
позааудиторний час: Метод. рекомендації. – Ніжин: НДПУ, 2003. – 21 с. У співавт. 

12. 1732. Реабілітація людини засобами фізичної культури: Навч. програма. – Ніжин: НДПУ, 2004. – 26 с. У співавт. 
13. 1733. Короткий спортивний словник-довідник. – Кам’янець-Подільський, “Абетка-НОВА”, 2003. – 214 с. У складі 

колект. авт. 

14. 1734. Інтегрований підхід до організації уроків фізичної культури як засіб оптимізації здорового способу життя 
учнів 8–9 класів // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи: Зб. наук. ст. 11 Міжнар. конф. (22–
23 травня 2003). – Дрогобич, 2003. – С. 281–287. У співавт.  

КАФЕДРА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

АНТОНЮК ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА 

Народилася 1967 р. Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського 
державного педагогічного інституту в 1989 р. Працює у Ніжинськ ій вищій 
школі з 1992 р. на посадах викладач-сумісник (1992–1994 рр.) , викладач 
кафедри іноземних мов (з 1994 р.). Основний напрямок наукових дослід-
жень – системи освіти німецькомовних країн. 

Наукові праці 

1. 1735. Австрійська школа: приклад еволюційного осучаснення // Рідна школа. – 2002. – 
№  12. – С. 70–73. 

2. 1736. Освіта Австрії – стан і тенденції розвитку // Освіта і управління. – 2002. – Т.  5. – 

№  3. – С. 188–196. 
3. 1737. .Австрія : Європейський вектор і демократичні засади реформування освіти // 

Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – 2002. – №  4. – Ч. 1. – 

С. 130–132. 
4. 1738. Можливі причини успішності реформ середньої і вищої освіти сучасної Австрії // Вища освіта України.  – 

2003. – №  4. – Додаток. – С. 178–183. 
5. 1739. Австрийское образование: пример эволюционного усовершенствования // Народное образование.  – 2003. – 

№  6. – С. 142–146. У співавт. 
6. 1740. Стан і тенденції змін освіти Австрії на зламі сторіч // Директор школи. Україна. – 2004. – № 8–10. – С. 154–162.  
7. 1741. Австрія – країна успішних освітніх реформ // Світло. – 2003. – №  4. – 0,5 д.а. 
8. 1742. Стратегія Європи – якість освіти // Науковий світ. – 2003. – №  6. – С. 6–8.  У співавт. 

9. 1743. Зміст вищої освіти та її якість в європейському освітньому просторі // Сучасні проблеми науки і освіти: 
Матеріали 4-ї міжнар. міждисцип. наук.-практ. конф. (травень 2003, Ялта). – Х., 2003. – С. 148. У співавт. 

10. 1744. Інтегративні світові тенденції та їх вплив на розвиток освіти Австріі // Сучасні проблеми гуманізації та 
гармонізації управління: Матеріали 4-ї міжнар. міждисцип. наук.-практ. конф. (листопад 2003, Харків) – Х., 2003. – 

С. 218–219. У співавт. 
11. 1745. Австрія: старі і нові підходи до забезпечення якості вищої освіти // Наукові засади розвитку університетської 

освіти в малих містах України: Матеріали 1-ї Всеукр. наук.-практ. конф. (жовтень 2003, Умань). – Умань, 2003. – 

С. 9–11. 
12. 1746. Якість вищої освіти в Європі – Болонський процес та інші засоби // Актуальні проблеми формування 

особистості студента: Матеріали 4-ї міжнар. наук.-практ. конф. (березень 2004, Київ). – К., 2004. – С. 54–65. 
13. 1747. 3 австрійського досвіду забезпечення якості та особистісної орієнтації вищої освіти // Актуальні проблеми 

формування особистості лікаря у студентів-медиків: Матеріали 5-ї наук.-практ. конф. (30 березня 2005р., Київ). – К., 
2005. – С. 58–60. 

БОЙКО ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА 

Народилася 1953 року. Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського 
державного педагогічного інституту ім. М.В.Гоголя у 1975 році. Працює у 
Ніжинській вищій школі з 1974 року на різних посадах. Викладач кафедри 
іноземних мов (з 2002). Основний напрямок наукових досліджень – міжпред -
метні зв’язки при викладанні іноземних мов на нефахових факультетах. 

Наукові праці 

1. 1748. Посібник з англійської мови для бакалаврів та магістрів соціально-гуманітарного 

факультету. – Ніжин, 2003. – 161 с. У співавт. 
2. 1749. Шляхи розуміння усного повідомлення // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т 

імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – Психолого-педагогічні науки. – №  3. – С. 76–78. 
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ДУДКА ГАННА ІВАНІВНА 

Народилася 1946 р. 3акінчила факультет англійської мови Ніжинського 
державного педагогічного інституту ім. М.Гоголя у 1968 р. Працює у 
Ніжинській вищій школі з 1972 р. на різних посадах (з 1972–2001 рр.), 
поєднуючи роботу з виконанням академічного навантаження по кафедрі 
іноземних мов на умовах сумісницт ва (1974–2001 рр.). З 2001 р. пра-
цює на посаді старшого викладача кафедри іноземних мов. Основний 
напрямок наукових досліджень – міжпредметні зв’язки при викладанні 
іноземних мов на нефахових факультетах. 

Наукові праці 

1. 1750. Англійська мова для студентів  –заочників І–ІІ курсів неспеціальних факуль-
тетів. – Ніжин: НДПУ, 2002. – 120 с. У співавт. 

2. 1751. Ніжин. Історико-краєзнавчий нарис. – Ніжин: НДПУ, 2003. – 36 с. іл. У співавт. 
3. 1752. Збірник науково-популярних текстів англійською мовою для студентів фізико  – 

математичного факультету. – Ніжин: НДПУ, 2004. – 75 с. У співавт. 
4. 1753. Ніжинська вища школа. Історичний нарис. – Ніжин: НДУ, 2004. – 48 с. іл. У співавт. 

КОБЗАР (БЕРЕЖНА) ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА. 

Народилася 1940 р. Закінчила Горлівський педагогічний інст ит ут  
іноземних мов у 1963 р..  Кандидат філологічних наук (з 1972 р.), до-
цент (з 2003 р.). Працює у Ніжинській вищій школі з 1979  р. на посадах 
ст. викладача (з 1979 р.), зав. кафедрою іноземних мов (з 2001 р.). Основ-
ний напрямок наукових досліджень – міжпредметні зв’язки при викладанні 
іноземних мов на нефахових факультетах. 

Наукові праці 

1. 1754. До питання про синтаксичні функції вигуків в сучасній англійській мові // Питання 
романо-германської філології та методики викладання іноземних мов: Зб. наук. праць 
аспірантів. – К., 1970. – С. 4–10. 

2. 1755. Междометия как эмоционально-волевые средства современного языка // Тез.7-й 
межвуз. конф. по романо-германскому языкознанию. – Пятигорск, 1970. – С. 9–10. 

3. 1756. Інтонаційні особливості вигукових висловлювань в сучасній англійській 
діалогічній мові // Питання романо-германської філології та методики викладання іноземних мов: Зб. наук. праць 
аспірантів. – К., 1971. – С. 11–20. 

4. 1757. Про інтонацію вигукових висловлювань у сучасній англійській діалогічній мові // Іноземна філологія. – Льв ів , 
1973. – Вип. 31. – С. І 4–19. 

5. 1758. К вопросу выражения эмоций в речи // Лингвистические исследования . – К., 1974. – С. 124–130. 
6. 1759. Типологічні особливості інтонацій вигукових висловлювань // Іноземна філологія. – Львів, 1985. – Вип. 77.  – 

С. 28–34. 
7. 1760. Інтонація і зміст вигукових висловлювань // Культура слова – К., 1987. – Вип. 31. – С. 48–52. 
8. 1761. Вигуки у мові драматургії // Культура слова. – К., 1987. – Вип. 32. – С. 60–62. 
9. 1762. Типологічні особливості вигукових висловлювань // Іноземна філологія. – Львів, 1988. – Вип. 89. – С. 13–17. 
10. 1763. Збірник текстів із фізики для читання англійською мовою: Метод. посібник. – Ніжин: НДПУ, 2002. – 104 с. 

У співавт. 
11. 1764. Tгаvеlling. Подорожі: Метод. посібник. – Ніжин: НДПУ, 2003. – 41 с. 

ЛУК’ЯНЮК ГАЛИНА ПАВЛІВНА 

Народилася 1949 р. 3акінчила факультет іноземних мов Ніжинського 
державного педагогічного інституту ім. М.В.Гоголя у 1972  р. Працює у 
Ніжинській вищій школі з 1976 р. на посадах викладача кафедри англійської  
мови (1976–1988 рр.) та ст. викладача (з 1989 р.) кафедри іноземних мов. 
Основний напрямок наукових досліджень – міжпредметні зв’язки при 
викладанні іноземних мов на нефахових факультетах. 

Наукові праці  

1. 1765. Комуникативно-ситуативный метод обучения английской диалогической речи // 
Методические рекомендации по изучению структуры, семантики и функции языков ых 
единиц в филологических курсах по английскому и немецкому языкам в 
педагогическом ВУЗе. – К., 1982. – С. 9–13. 

2. 1766. К вопросу о категории модальности и способах ее выражения в языке // 
Методические вопросы науки о языке: Сб. науч. трудов. – К.,1982 г. – С. 121–127. 

3. 1767. Некоторые аспекты интонационного выражения модальных значений в английской диалогической речи // 
Методические рекомендации по изучению сегментного состава и интонации речевых единиц в курсе практической 
и теоретической фонетики иностранного языка в педагогическом ВУЗе. – К., 1984. – С. 28–33. 

4. 1768. Практикум по английскому языку (интонация и модальность высказывания): Метод. пособие. – К., 1984. – 43 с. 
5. 1769. Англійська мова: Навч.-метод. посібник для студ. I-х курсів неспеціальних факультетів. – Ніжин, 2001. – 88 с . 

У співавт. 
6. 1770. Англійська мова: Навч.-метод. посібник для студ. I-х курсів неспеціальних факультетів. – Ніжин, 2001. –Ч.1. – 

74 с. У співавт. 
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ПАВЛЮК СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА 

Народилася 1967 р. Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського 

державного педагогічного інституту ім. М.В.Гоголя у 1989 р. Працює у 

Ніжинській вищій школі з 2001 року на посаді викладача кафедри іноземних 

мов. Основний напрямок наукових досліджень – міжпредметні зв’язки при 
викладанні іноземних мов на нефахових факультетах. 

Наукові праці 

1. 1771. Громадянське виховання в системі формування громадянської позиції школярів // 

Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – 

Психолого-педагогічні науки. – №  1. – С. 83–85.  

СТЕЛЬМАХ АНАТОЛІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ 

Народився у 1935 році. Закінчив філологічний факультет Черкаського 
державного педагогічного інституту у 1962 році, вищі педагогічні курси 
при Київському державному педагогічному інституті іноземних мов у 1966 
році. Кандидат філологічних наук (з 1979), доцент (з 1982). Працював у 
Ніжинській вищій школі з 1966 року на посадах ст. викладача кафедри 
англійської мови (1966–1971), ст. викладача кафедри іноземних мов (1971 –

1974), заступника декана філологічного факультету (1974–1978), ст. 
викладача кафедри іноземних мов (1978–1979), зав. кафедрою іноземних 
мов (1979–2001). Основний напрямок наукових досліджень – міжпредметні 
зв’язки при викладанні іноземних мов на нефахових факультетах. 

Наукові праці 

1. 1772. Співець трудового люду. – К., 1972. – 44 с. У співавт. 
2. 1773. І.Ю.Кулик – перекладач // Радянське літературознавство. – 1973. – № 7. – С. 76–83. 
3. 1774. З історії українсько-американських літературних взаємин // Радянське літературознавство. – 1977. – №  2. – 

С. 77–82. 
4. 1775. Невтомний популяризатор // Літературна Україна. – 1977. – 8 березня. 
5. 1776. Т.Н.Денисова. Джек Лондон. Ж иття і творчість: Коротко про книгу // Радянське літературознавство. – 1978. – 

№  11. – С. 90–91. 
6. 1777. Творчість Уолта Уїтмена на Україні // Радянське літературознавство. – 1979. – №  6. – С. 81–83. 
7. 1778. Безмежні обрії братерства // Вітчизна. – 1981. – №  10. – С. 212–213. У співавт. 
8. 1779. Оповідання, легенди, прислів ’я, приказки та в ірші на англійській мові: Навч. посібник для студ. 

неспеціальних факультетів. – Ніжин, 2003. – 49 с. 

ЯРЕШКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 

Народився 1957 р. Закінчив факультет англійської мови Ніжинського 
державного педагогічного інституту ім. М.В.Гоголя в 1979 р. Працює у 
Ніжинській вищій школі з 1985 на посадах викладача (з 1985–2004 рр.) та 
ст. викладача (з 2004) кафедри іноземних мов. Основний напрямок 
наукових досліджень – міжпредметні зв’язки при викладанні іноземних мов 
на нефахових факультетах. 

Наукові праці 

1. 1780. Англійська мова: Навч.-метод. посібник для студ. I курсів неспеціальних 
факультетів. – Ніжин, 2001. – Ч.1 – 74 с. У співавт. 

2. 1781. Англійська мова: Навч.-метод. посібник для студ. I курсів неспеціальних 

факультетів. – Ніжин, 2001. – 87 с. У співавт. 
3. 1782. Збірник текстів із фізики для читання англійською мовою. – Ніжин, 2002. – 104 с. 

У співавт. 

4. 1783. Англійська мова для студентів -заочників I–II курсів неспеціальних факультетів. – Ніжин, 2002. – 122 с. 
У співавт. 

5. 1784. Посібник з англійської мови для бакалаврів та магістрів соціально-гуманітарного факультету. – Ніжин, 
2003. – 161 с. У співавт. 

6. 1785. Ніжин: Історико-краєзнавчий нарис. – Ніжин, 2003. – 36 с. У співавт. 
7. 1786. Збірник науково-популярних текстів англійською мовою для студентів фізико-математичного факультету.  – 

Ніжин, 2004. – 75 с. У співавт. 
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Ф А К У Л Ь Т Е Т  І Н О З Е М Н И Х  М О В  

КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ 

БЛИЗНЮК ОЛЕКСАНДР ІСААКОВИЧ 

Народився 1928 р. Закінчив філологічний факультет відділення романо -

германської філології Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка 

у 1951 р. Кандидат педагогічних наук (з 1977 р.), доцент (з 1978 р.). Працює 

у Ніжинській вищій школі з 1951 р. на посадах викладача (з 1951–1955 рр.), 

ст. викладача (з 1956–1977 рр.), доцента (з 1978 р.), зав. кафедри 

англійської мови (1962–1976 рр.), декана факультету іноземних мов (1986 –

1997 рр.). Основний напрямок наукових досліджень – зорова та звукова 
наочність у навчанні іноземної мови. 

Наукові праці 

1. 1787. Англійські оповідання та в ірші для 5–8 кл.: Метод. розробка. – Ніжин, НДПІ, 

1970. – 24 с. 

2. 1788. Англійські оповідання та в ірші для 9–10 кл.: Метод. розробка. – Ніжин, НДПІ, 

1970. – 32 с. 

3. 1789. Тематичні таблиці з розвитку іноземного мовлення: Посібник. – К.: Рад. школа, 1971. – 96 с.  

4. 1790. Картинна наочність у навчанні усного іноземного мовлення // Методика викл. іноз. мов: Зб. – К., 1972. – 

Вип. 7. 

5. 1791. Типологія навчальної картини з розвитку усного іноземного мовлення // Методика викл. іноз. мов : Зб.  – К ., 

1973. – Вип. 7. 

6. 1792. Основы картин. наглядности для обучения устной иноязычной речи: Автореф. канд. дис. – НИИ А ПН СРСР, 

1976. – 16 с.  

7. 1793. Об иллюстративной наглядности учебников по иностранным язикам // Проблема вищої школи: Зб.  – К., 

1976. – Вип. 30. У співавт.  

8. 1794. Наочність в навчанні читанню // Очерки метод. навчання читанню на інозем. мові. – К.: Вища школа, 1977. 

9. 1795. Методичні основи дидактичного матеріалу з анг. мови для 5 кл. // Питання романо-германської філології т а 

методики: Зб. – К., 1979. – Вип. 6. 

10. 1796. Альбом карток з англ. мови для 5 кл.: Посібник. – К.: Рад. школа, 1980. – 48 арк. + 15 с. метод. вказ. 

У співавт. 

11. 1797. З досвіду створення дидактичного матеріалу з англ. мови для 5 кл. // З досвіду викладання іноземних  мов: 

Зб. – К., 1980. 

12. 1798. Англійські вирази класного вжитку: Метод. розробка. – Ніжин: НДПІ, 1981. У співавт. 

13. 1799. Практикум з англійської синонімії: Метод. розробка. – Ніжин: НДПІ, 1981. – 32 с. 

14. 1800. Вправи з розвитку усного комунікативного мовлення // Методика викладання іноземних мов: Зб. – К., 1981.  – 

№  10. 

15. 1801. Методичні матеріали до проведення навчально-виховної практики: Метод. розробка. – Ніжин: НДПІ, 1982. У 

співавт. 

16. 1802. Альбом карток з англ. мови для 5 класу: Посібник. – К.: Рад. школа, 1983. – 48 арк.+ 8 с. метод. вказ. 

У співавт. 

17. 1803. Аудіо-візуальний комплекс для навчання англ. мови в 4 кл. // Методика викладання іноземних мов: Зб. – К ., 

1984. – С. 8. У співавт. 

18. 1804. Структурно-тематичні таблиці для навчання анг. мови в 4–5 кл.: Посібник. – К.: Рад. школа, 1984. – 20/ 8 стр. 

19. 1805. Структурно-тематичні таблиці для навчання англ. мови в 6–7 кл.: Посібник. – К.: Рад. школа, 1986. – 20/8 стр. 

20. 1806. Альбом карток з англійської мови для 6 класу: Посібник. – К.: Рад. школа, 1985. – 44 арк.+ 8 с. метод. вказ. У 

співавт. 

21. 1807. Альбом карток з англійської мови для 8 класу: Посібник. – К.: Рад. школа, 1989. – 32 арк. + 8 с. метод. в каз. 

У співавт. 

22. 1808. Гумористичні оповідання для навчання аудіювання // Іноземні мови. – 1995. – №  3–4. – С. 42–50. 

23. 1809. Відео у навчанні іноземних мов // Іноземні мови. – 1996. – №  3. – С. 35–36.  

24. 1810. Ігри у навчанні іноземних мов: Посібник. – К.: Освіта, 1997. – 56 с. У співавт. 

25. 1811. Оповідання, казки та пісні: Посібник. – К.: Знання, 1998. – 96 с.  

26. 1812. Погляд на Британію: Посібник. – К.: Знання, 1999. – 127 с. У співавт. 

27. 1813. Англійська мова на уроці: Посібник – Ніжин: Наука-сервіс, 2000. – 64 с. У співавт. 

28. 1814. Етапи засвоєння країнознавчої інформації // 6 TESOL Conference. – К., 2001. – С. 24–25. У співавт. 

29. 1815. Веди урок англійською мовою: Посібник для вчителя. – Ніжин: Наука-сервіс, 2003. – 63 с. У співавт. 

30. 1816. Англійська в малюнках: Посібник. – Ніжин: Наука-сервіс, 2005. У співавт. 

Праці О.І.Близнюка до 1970 див.: Викладачі Ніжин. вищої школи: 

Біобібліогр. покажч.. – Ніжин, 2000. – Ч. 3: 1940–1970. – С. 198–199. 
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ВОЛОЩУК ІРИНА ІВАНІВНА 

Народилася 1971 р. Закінчила Ніжинський педагогічний інститут імені 
Миколи Гоголя у 1993 році. Працює у Ніжинській вищій школі з 1993 року на 
посаді викладача кафедри англійської мови та методики її викладання. 
Основний напрямок наукових досліджень – германські мови. 

Наукові праці 
1. 1817. Вплив контексту на створення та декодування іронічного смислу худож нього 

тексту // Філологічні студії. – 2004. – №  2. – С. 50–54. 

2. 1818. До питання про вираження іронії невербальними засобами // Молодь, освіта, 

наука, культура і національна самосвідомість: Збір. матеріалів VIІ Всеукр. наук. -практ. 

конф. – К., 2004. – Т. 5. – С. 141–143. 
3. 1819. Засоби інтенсифікації іронічної оцінки // Актуальні проблеми романо-германської 

філології в  Україні та Болонський процес: Матеріали міжнар. наук. конф. 24–25 листопада 2004 року. – Чернівці, 

2004. – С. 34–35. 

4. 1820. Іронія та суміжні поняття – гумор, сатира, сарказм: проблеми диференціації // Лінгвістичні та методичні 

проблеми навчання мови як іноземної: Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава, 2004. – С. 38–41. 

5. 1821. Комунікативно-прагматичний аспект оцінки у стилістичному прийомі іронії // Наукові записки / Ніж ин. держ . 

пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – Філологічні науки. – С. 23–27. 

6. 1822. Про деякі особливості іронічного смислу в художньому тексті // Лінгвістичні та методичні проблем и навчання 
мови як іноземної Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава, 2004. – С. 41–43. 

7. 1823. On Types of Irony // Форма, значение и функции единиц языка и речи: Материалы докл. междунар. науч. 

конф. – Минск, 2002. – Ч. 2. – С. 139–140. 

8. 1824. Transferring Ironic Meaning by Graphically Marked Elements in Text // The Way Forw ard to English Language and 

ESP Teaching in the Third Millenium” // Матеріали VI Національної конф. TESOL UKRAINE. – Kуiv: Kyiv State Linguistic 

University, 2001. – P. 79.  

ГРИЦАЙ АНТОНІНА МОДЕСТІВНА 

Народилася 1959 р. Закінчила Ніжинський державний педагогічний 
інститут ім. М.Гоголя у 1980 р. Працює у Ніжинській вищій школі з 1980 р. 
на посадах лаборанта (1980–1984 рр.), викладача (1987–2000 рр.), 
ст. викладача (з 2000 р.) кафедри англійської мови та методики її викла -
дання. Основний напрямок наукових досліджень – методика викладання 
англійської мови. 

Наукові праці 
1. 1825. Англійська мова: Навч. посібник для студ. 2 курсу фак. іноземних мов. – Ніж ин, 

1996. – Ч. 1, 2. – 140 с. 

2. 1826. Англійська мова: Навч. посібник для студ. фак. іноземних мов (друга іноземна 
мова). – Ніжин, 1998. – 88 с. 

3. 1827. Методичні вказівки до лабораторних робіт з англійської мови (друга 

спеціальність). – Ніжин, 1999. – 19 с. 

4. 1828. Тексти і вправи для непідготовленого читання англійською мовою для студентів 4 курсу факультету 

іноземних мов (друга іноземна мова). – Ніжин, 2000. – 34 с. 

5. 1829. Educational System in Ukraine // La Scuola in Europa. – 2001. – №  3. – 1 с. 

6. 1830. English through Video: Метод. рекомендації до в ідеоматеріалів з англійської мови для студентів факульт ету 

іноземних мов (друга іноземна мова, другий рік навчання). – Ніжин, 2002. – 23 с. 
7. 1831. Англійська мова: Навч. посібник для студ. 2 курсу фак. іноземних мов. – доп. – Ніжин, 2002. – Ч.2. – 51 с. 

8. 1832. Англійська мова: Навч.-метод. посібник для студ. 2 курсу заочного відділення фак. іноземних мов .  – Ніж ин, 

2003. – 178 с. У співавт. 

КАРПУСЬ ЛЮДМИЛА БОРИСІВНА 

Закінчила Харківський державний університет (спеціальність – романо -гер-
манська філологія) у 1963 р. Працює в Ніжинській вищій школі з 1967 р. на 
посаді викладача (з 1967–1982 рр.). Кандидат філологічних наук (з  1991 р.). 
З 1999 р. працює викладачем кафедри англійської мови та методик и викла -
дання. Основний напрямок наукових досліджень – експерементальна 
фонетика. 

Наукові праці 
1. 1833. Інтонаційні ознаки одного з ускладнених типів висловлення в українській мові // 

Структура і функціонування мови: Зб. – К.: Наукова думка, 1982. 

2. 1834. Акустические семантико-синтаксические модели утвердительно-вопросительных 

высказываний и автоматическое распознавание, и синтез речевых сигналов. – К., 1989. 

3. 1835. Семантика та інтонація комунікативно-ускладнених висловлювань // Мов ознав -

ство. – 1990. – №  1. 
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4. 1836. Video in Teaching English. National Tesol Ukrainian Conference. 

5. 1837. Intonation of Statement-Question Utterances. 3d National Tesol Ukrainian Conference, January 1998. 

6. 1838. Song and Singing Games in Teaching and Learning English. 7-th TESOL Ukrainian Conference. 

7. 1839. Brush up your English: Метод рекомендації до використання пісень та ігор при вивченні та навчанні 

англійській мові. – Ніжин, 2001. – 22 с. 

8. 1840. English Phonetics. Practical Course: Посібник з практичної фонетики для студ. 2-го курсу. – Ніжин, 2002. – 

198 с. 

КОЛЕСНИК ІРИНА ВІТАЛІЇВНА 

Народилася 1959 року. Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського 

державного педагогічного інституту ім. М.В.Гоголя в 1980 р. Працює у 

Ніжинській вищій школі з 1984 р. на кафедрі англійської мови та методики 

викладання. Основний напрямок наукових досліджень – навчання студент ів 

непідготовленому читанню. 

Наукові праці 

1. 1841. Навчальний посібник з практики усного та письмового мовлення для студентів V  

курсу німецького в ідділення. – Ніжин, 1999. 

2. 1842. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з англійської мови як другої 

спеціальності для студентів V курсу факультету іноземних мов. – Ніжин, 1999. 

3. 1843. Тексти і вправи для непідготовленого читання англійською мовою: Метод. в каз. 

для студ. V курсу нім. в ідділення. – Ніжин, 2000. 

4. 1844. English through Video: Метод. рекомендації до в ідеоматеріалів з англійської мови для студентів факульт ету 

іноземних мов. – Ніжин, 2002. 

5. 1845. Англійська мова: Навч.-метод. посібник для студ. ІІ курсу заоч. в ідділення фак. іноземних мов. – Ніжин, 2003. 

У співавт. 

КОЛОМІЄЦЬ ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА 

Посібники, автореферати 

1. 1846. Психологические предпосылки устойчивости моральных убеждений учащихся: Автореф. дис. ... канд. 

психол. наук: 19.00.07 / Психол. ин-т РАО. – М., 1993. – 18 с. 

2. 1847. Типові помилки вивчаючих англійську мову. – Сєвєродонецьк: Відродження, 1994. – 96 с.  

3. 1848. Методичні вказівки до позааудиторного читання англійською мовою (за творами У.С.Моема) для ст удентів 

старших курсів факультету іноземних мов. – Ніжин: НДПУ, 1995. – 35 с. У співавт. 

4. 1849. Вивчаємо англійську мову у грі: Робочий зошит до підручника англійської мови для 6 кл. – К.: Освіта, 1997. – 80 с. 
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іноземних мов. – Ніжин, 2004. – Ч. 2. – 183 с. 

47. 2079. Old and New  Stories about Hodja Nasrudin. – Ніжин, 2005. – 187 с. У співавт. 
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8. 2088. Педоцентризм Дж.Дьюї // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В.Гоголя. – Ніжин, 1997. – Психолого-
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виховання в Польщі й Україні (ХІХ–ХХ ст.): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1998. – С. 234–238. 
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13. 2093. Педагогічні погляди Джона Дьюї та їх вплив на педагогічну теорію й практику в Україні (20-ті роки ХХ ст.): 
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держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – Філологічні науки.  
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12. 2115. Проблеми риторичної граматики // Функціональна граматика: Тези доп. міжнар. нуково-практ. конф. / 
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філології та методики викладання іноземних мов: Зб. ст. – Ніжин, 1995. – Вип. 1. – С. 23–27. 

18. 2121. Когнітивний аспект артиклевої анафори в текстах інформаційних повідомлень британських газет // 

Семантико-стилістична будова тексту та функціонування одиниць різних рівнів: Темат. зб. наук. праць. / К иїв ськ. 

держ. пед. ін-т іноз. мов. – К., 1995. – С. 105 – 108. 

19. 2122. Засоби передачі значення англійських детермінативів у перекладах на українську мову // Проблеми зіставної 
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кафедри німецької мови (1991–1999 рр.). Основний напрямок наукових досліджень – методика 
викладання іноземної мови. 

Наукові праці 

1. 2288. Методичні розробки з німецької мови для студентів перших курсів філологічного факультету. – Ніжин, 1975. 

2. 2289. Методические рекомендации к лабораторным работам по развитию навыков устной речи (по немецкому 
языку как второй специальности). – Нежин: НГПИ, 1987. – 48 с. У співавт. 

3. 2290. Методическая разработка по немецкому языку (вторая специальность). – Нежин: НГПИ, 1993. 

ЗАВАЛЬНЮК ЛІДІЯ ВАСИЛІВНА 

Народилася 1956 р. Закінчила Київський державний університет ім. 
Т.Г.Шевченка у 1980 р. Кандидат  філологічних наук (з 1990 р.), доцент  
(з 1998 р.). Працює у Ніжинській вищій школі з 1980 р. на посадах викладача 
(1980–1990 рр.), ст. викладача (1990–1998 рр.), доцента (1998–2004 рр.), 
зав. кафедрою німецької мови (з 2004  р.). Основний напрямок наукових 
досліджень – експериментальна фонетика.  

Наукові праці 

1. 2291. Способы выражения экспрессивности и эмоциональности в высказывании // 

Вестник Киевского университета. Романо-германская филология. – 1985. – Вып.19. – 
С. 80–83. 

2. 2292. Фонетические характеристики эмфатического ударения в немецком языке // 

Структура и функционирование словарного состава романских и германских языков. – 
К.:КГУ, 1985. – Деп. в ИНИОН АН СССР №  20843 22.05.85. – С. 69–77. 

3. 2293. Фразовые акценты в интонационном контуре вопросительности // АКД. – Киев, 1990. – 23 с.  
4. 2294. Акустичні параметри фразового наголосу та їх взаємна компенсація // Мови Європейського культурного 

ареалу: проблеми розвитку і взаємодії: Тез. доп. І Міжнар. наук. конф. пам’яті проф. Ю.О.Ж луктенка (1915–1990). – 
Київ, 1995. – С. 43. 

5. 2295. Емфаза у німецькому розмовному мовленні // Актуальні питання іноземної філології та методики викладання 
іноземних мов. – Ніжин, 1995. – Вип. 1. – С. 32–35. 

6. 2296. Застосування в ізуально-слухового методу у вступному курсі фонетики німецької мови // Multimedia in Foreign 
Language Teaching: Тез. доп. Міжнар. наук. конф. – К., 1997. – С. 18. 

7. 2297. Zu einigen Eigenschaften des Satzakzents im deutschen Fragesatz // Studies in Communicative Phonetics  and 
Foreign Language Teaching Methodology. – Kyiv, 1997. – P. 95–98. 

8. 2298. Інтонаційні та лексико-синтаксичні засоби вираження здивування в німецькому розмовному мовленні // 
Іноземна філологія. – К., 1997. – Вип. 26. – C. 6–9. 

9. 2299. Практикум з фонетики німецької мови: Посібник для студ. 2 курсу фак. інозем. мов. – Ніжин: НДПУ, 2002. – 90 с. 

10. 2300. Методичні рекомендації з домашнього читання для студентів 1 курсу німецького в ідділення за романом 
Е.Кестнера “Еміль та детективи”. – Ніжин: НДПУ, 2002. – 108 с. У співавт. 

11. 2301. Методичні рекомендації з домашнього читання для студентів 1 курсу німецького в ідділення за романом 
Е.Кестнера “Подвійна Лотта”. – Ніжин: НДПУ, 2004. – 98 с. У співавт.  

КОЛЕСНИКОВА НІНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

Народилася 1945 р. Закінчила факультет іноземних мов Ленінградського 
державного педагогічного інституту ім. А.І.Герцена в 1971  р. Працює у 
Ніжинській вищій школі (з 1963–1966 рр., 1974 р.) на посадах викладача, 
ст. викладача (з 1984 р.), декана факультету іноземних мов (з 1983–
1986 рр.). Основний напрямок наукових досліджень – германська філологія. 

Наукові праці 

1. 2302. К вопросу об измерении пространственных параметров текста // Ученые 
записки / Тартус. ун-т. – 1980. – Вып. 544: Linguistica XIII. – С. 69–77. 

2. 2303. Связность как явление внутренней структуры текста. – К., 1981. – 27 с. – Д еп. в  

ИНИОН АН СССР №  8169. – Аннот. в бюл. “Новая сов. лит. по обществ. наукам. 
Языкознание”. – 1981. – №12. – С. 54. 
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3. 2304. Критика некоторых современных теорий по вопросу взаимоотношения языка и мышления // Подготовка 

учителя иностранного языка в пед. вузе: Вопросы методологии. – К., 1981. – С. 102–114. 
4. 2305. О роли лексико-тематических линий в выражении референции текста // Проблемы значения языкового 

знака: Сб. науч. ст. / Киев. пед. ин-т иностр. яз. – К.,1982. – С. 117–122.  

5. 2306. Лексико-тематические линии как опора для создания семантической ориентации в тексте // Мет одические 

рекомендации по интерпретации газетно-публицистических и худож. текстов при обучении иностр. языкам в пед. 

вузах: Сб. научн. статей / Киев. пед. ин-т иностр. яз. – 1983. – С. 41–42 

6. 2307. Школьный учебник на занятиях по немецкому языку как второй специальности // Совершенствование 

профессиональной подготовки учителей иностранных языков. – К., 1987. – С. 88–89. 

7. 2308. Методические рекомендации к лабораторным работам по развитию навыков устной речи (по нем. языку как 

второй спец.). – Нежин, 1987. – 46 с. У співавт. 

8. 2309. Методические рекомендации по истории немецкого языка. – Нежин, 1989. – 43 с. 

9. 2310. Методические указания по домашнему чтению по роману Д.Нолля “Приключения В.Хольта”.  – Нежин, 1990. 

– 56 с. У співавт. 

10. 2311. Країнознавство Федеративної Республіки Німеччини: Метод. вказівки для студ. ф-ту інозем. мов.  – Ніж ин, 

1994. – 66 с. У співавт. 

11. 2312. Навчальний посібник з домашнього читання для студентів 4-го курсу факультету іноземних  мов.  – Ніж ин, 

1998. – 57 с.  

12. 2313. Фразеологізми на заняттях з німецької мови. – Ніжин, 2001. – 54 с. 

ПАЛІЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 

Народився 1967 р. Закінчив факультет іноземних мов Ніжинського 
державного педагогічного інституту у 1993 р. Кандидат педагогічних наук 

(з 2003). Працює у Ніжинській вищій школі з 1993 р. на посадах доцента 
кафедри німецької мови та заступника декана факультету іноземних мов із  

заочної та післядипломної освіти. Основний напрямок наукових досліджень  –  

використання інформаційних технологій у навчанні іноземних мов. 

Наукові праці 

1. 2314. Експериментальна перевірка ефективності формув ання граматичної компетенції 

студентів на основі комплексного використання технічних засобів // Теоретичні питання 

освіти та виховання. – К., 2000. – Вип. 15. – С. 81–85. 

2. 2315. Методичний аналіз сучасних в ідеокурсів з німецької мови // Вісник Київського 

державного лінгвістичного університету. – К., 2000. – Педагогіка та психологія. – Вип. 3. – С. 144–147. 

3. 2316. Методичний огляд мультимедійних комп’ютерних курсів з німецької мови // Іноземні мови. – 2001. – №  1. – 

С. 62–64. 

4. 2317. Про можливості використання комп’ютерних технологій у навчанні граматики німецької мови // Сучасні 

педагогічні технології у вищих педагогічних закладах освіти: Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. – Ніжин, 2001. – 

Ч. 2. – С. 116–118. 

5. 2318. Информационные технологии в формировании грамматической компетенции студентов // Высокие 

технологии в педагогическом процессе: Тез. док. II междунар. науч.-метод. конф. преподавателей вузов, ученых  и 

специалистов. – Н.Новгород, 2001. – С. 168. 
6. 2319. Комплексное применение современных технических средств в обучении иностранным языкам // Высокие 

технологии в педагогическом процессе: Тез. док. III междунар. науч. – метод. конф. преподавателей вузов, ученых 

и специалистов. – Н.Новгород, 2002. – Ч. 2. – С. 78–79. 

7. 2320. Комплексне використання технічних засобів навчання для формування німецькомовної граматичної 

компетенції студентів (на базі англійської мови): Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.02. – К., 2002. – 20 с. 

8. 2321. Комплексне використання технічних засобів навчання для формування німецькомовної граматичної 

компетенції студентів (на базі англійської мови): Дис. канд. пед. наук: 13.00.02. – К., 2002. – 219 с. 

9. 2322. До проблеми інформаційно-довідкового та методичного аналізу мультимедійних навчальних  ма теріалів // 

Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. – С. 33–35. 

10. 2323. О возможностях дистанционного обучения иностранным языкам // Высокие технологии в  педагогическом 

процессе: Тр. IV междунар. науч.-метод. конф. преподавателей вузов, ученых и специалистов. – Н.Новгород, 2003. 

– С. 140. 

11. 2324. Integrated Use of Technologies to Develop Foreign Language Grammar Competence of Students. // International 

Conference on Higher Education Innovation: Abstracts of Presentations at the First Conference of the Society. – Kiev, 

2003. – P.138–139. 

12. 2325. Навчальний посібник з практичної граматики німецької мови. Іменник. Прикметник. – Ніжин: НДПУ, 2003. – 67 с.  

13. 2326. Методичні рекомендації з домашнього читання німецькою мовою за новелами Г.Роха “У петлі” та 

Ф.Дюрренматта “Суддя і його кат”. – Ніжин: НДПУ, 2004. – 139 с. У співавт. 

14. 2327. Типові помилки у вживанні перфекту та можливі шляхи їх подолання // Наукові записки / Ніж ин. держ . пед. 

ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – Психолого-педагогічні науки. – №  1. – С. 97–99. 

15. 2328. К вопросу использования компьютерных программ и Интернета на занятиях по иностранному языку // 

Новые информационные технологии в преподавании гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин: Тез. 

док. междунар. науч.-практ. конф. преподавателей, ученых, специалистов, аспирантов, студентов вузов.  – 

Н. Новгород, 2004. – С. 64–65. 
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РОЛІК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

Народився 1957 р. Закінчив факультет німецької мови Київського 
державного педагогічного інституту іноземних мов у 1979 р. Кандидат 
філологічних наук (з 1989 р.), доцент (з 1991 р.). Працює у Ніжинській вищій 
школі з 1981 р. на посадах лаборанта (1981–1983 рр.), викладача (1983–
1987 рр.), ст. викладача (з 1988–1991 рр.), доцента (з 1991 р.), зав. 

кафедрою німецької мови (з 1988–2004 рр.). Основний напрямок наукових 
досліджень – германська філологія та переклад. 

Наукові праці 

1. 2329. Проблема англо-американских заимствований в языкознании ГДР. – Деп. в 

ИНИОН АН СССР 20.04.1987 г., №  29146. – 22 с. 
2. 2330. Взаимодействие литературного немецкого языка и нелитературных форм 

речи. – Деп. в ИНИОН АН СССР. 21.01.1988 г., №  32516. – 16 с. 
3. 2331. Структурные особенности молодежного жаргона. – Деп. в ИНИОН АН СССР 10.05.1988 г., №  33824. – 21 с. 

4. 2332. Лексические средства социально-речевой символики в социолекте молодежи ГДР. – Деп. в ИНИОН АН 
СССР 10.05.1988 г., №  33825. – 21 с. 

5. 2333. Социолект молодежи в системе современного немецкого языка ГДР: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – 
К., 1988. – 24 с. 

6. 2334. Переклад і культура мовлення на уроці німецької мови // Розвиток школи і педагогічної науки на Україні: Тез. 
наук.-практ. конф. – Ніжин, 1989. – С. 16–17. 

7. 2335. Социолект молодежи в системе форм существования современного немецкого языка ГДР. – Деп. в ИНИ ОН 
АН СССР 26.05.1589, №  38057. – 12 с. 

8. 2336. Заполнители пауз в социолекте молодежи ГДР. – Деп. в ИНИО АН СССР 26.05.1989, №  38058. – 5 с. 
9. 2337. К вопросу о социальной дифференциации современного немецкого языка // Методологические проблемы 

германской филологии. – К., 1988. – С. 88–97. 

10. 2338. Лексикология современного немецкого языка: Методические рекомендации для студ. 3–4 курсов фак. 
иностр. языков. – Нежин, 1989. – 36 с. 

11. 2339. Серія малюнків з послідовно розвиваючим сюжетом як один із засобів інтенсифікації навчального процесу 
на уроці іноземної мови // Шляхи вдосконалення професійно-педагогічної підготовки вчителя в умовах перебудови 

вищої і середньої школи: Тез. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1990. – Ч. 2. – С. 54–55. 
12. 2340. Короткий словник лінгвістичних термінів: Методичний довідник з лексикології німецької мови для ст уд. 3 –4 

курсів фак. іноз. мов. – Ніжин, 1990. –24 с. 
13. 2341. Школа: Методична розробка з практики німецької мови для студ. 5 курсу фак. іноз. мов. – Ніжин, 1990. – 39 с. 

14. 2342. Социолект молодежи и языковая норма // Нормы человеческого общения: Тез. докл. межвуз. науч. конф.  – 
Горький, 1990. – С. 85–87. 

15. 2343. Проблеми школи та освіти : Методичні вказівки з практики німецької мови для студ. 5 курсу фак. іноз. мов .  – 
Ніжин, 1991. – 47 с. 

16. 2344. Економіка та наука: Методичні вказівки з практики німецької мови для студ. 5 курсу фак. іноз. мов .  – Ніж ин, 
1991. – 28 с. 

17. 2345. Кіномистецтво: Методичні вказівки з практики німецької мови. – Ніжин, 1991. – 28 с. 
18. 2346. Функціонування молодіжного соціолекту в НДР та ФРН // Актуальні аспекти порівняльного вивчення мов і 

літератур: Зб. наук. праць. – К., 1991. – С. 108–111. 
19. 2347. Роль молодіжних соціолектизмів у художньому тексті // Взаємодія одиниць різних рівнів германських, 

романських і слов’янських мов: Зб. наук. праць. – К., 1991. – С. 28–32. 

20. 2348. Методичні рекомендації до написання курсових і дипломних робіт для студентів с тарших курсів фак. іноз. 
мов. – Ніжин, 1993. – 24 с. У співавт. 

21. 2349. Н.В.Гоголь о переводе // Микола Гоголь і св ітова культура: Матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 185 -
річчю з дня народження. – К., Ніжин, 1994. – С. 200–202. 

22. 2350. Семантические особенности транспозиции слова в модное (на материале немецкого языка) // 
Функціональна семантика слов’янських і германських мов : Тез. всеукр. наук. конф. – Ж итомир, 1995. – С. 156–157. 

23. 2351. Н.В.Гоголь и современные ему представления о переводе // До 100-річчя Ніжинського Історико-
філологічного товариства: Тези і матеріали конф. Історико-краєнознавчого товариства (25–27 травня 1994). – 

Ніжин, 1995. – С. 73–76. 
24. 2352. Урахування прагматичного фактора при перекладі // Актуальні питання іноземної філології та методики 

викладання іноземних мов: Зб. ст. – Ніжин, 1995. – Вип. 1. – С. 7–14. 
25. 2353. Матеріалізація розмовної тональності в засобах масової комунікації на лексико-семантичному рівні //  Семан -

тико-стилістична будова тексту та функціонування одиниць різних мовних рівнів: Зб. наук. праць. – К., 1995. – С. 61–66. 
26. 2354. К проблеме передачи национальной окраски повести Н.В.Гоголя “Невский проспект” в переводе на 

немецкий язык // Література і культура Полісся. – Ніжин, 1997. – Вип. 9. – С. 87–92. 

27. 2355. Некоторые аспекти коммуникативно-функциональной характеристики современных немецких диалект ов // 
Язык и социум. – Минск, 1998. – С. 56–57. 

28. 2356. Тенденції розвитку сучасних німецьких діалектів // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи 
Гоголя. – Ніжин, 1998. – Філологічні науки. – С. 137–142. 

29. 2357. До проблеми відтворення в перекладі національного забарвлення (на матеріалі німецьких перекладів творів 
М.В.Гоголя) // Проблеми зіставної семантики : Доп. та повідом. Міжн. наук. конф. – К.: КДЛУ, 1997. – С. 414–416. 

30. 2358. Украинские реалии в повести Н.В.Гоголя “Ночь перед рождеством” и приёмы их передачи в немецком 
переводе //Язык и культура. – 1998. – С. 382–389. 

31. 2359. Загальні аспекти теорії та практики перекладу. – Ніжин, 1997. – 81 с. 
32. 2360. Німецька мова: Навч. посібник для студентів 5 курсу фак. іноземних мов в ідділення німецької мови.  – Ніжин, 

1999. – 237 с. 



К а ф е д р а  н і м е ц ь к о ї  м о в и  

 83 

33. 2361. Німецька мова. Вступний курс: Навч. посібник з німецької мови як другого фаху для студентів 3 курсу фак. 
іноземних мов. – Ніжин: Наука-сервіс, 1999. – 169 с. 

34. 2362. Німецька мова як другий фах. 4 курс: В 2 ч.: Навчальний посібник з німецької мови як другого фаху для 4 
курсу фак. іноземних мов. – Ніжин, 2000. – Ч. 1. – 123 с. У співавт. 

35. 2363. Німецька мова як другий фах. 4 курс: В 2 ч.: Навч. посібник з німецької мови як другого фаху для 4 курсу 
фак. іноземних мов. – Ніжин, 2000. – Ч. 2. – 105 с. У співавт. 

36. 2364. Німецька мова як другий фах. 5 курс: Навч. посібник з німецької мови як другого фаху для 5 курсу фак. 
іноземних мов. – Ніжин, 2000. – 224 с. У співавт. 

37. 2365. Тенденція до інтернаціоналізації в розвитку словникового складу сучасної німецької мови // Наукові записки / 
Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2001. – Філологічні науки. 

38. 2366. Німецька мова як другий фах. З курс: Навч. посібник з німецької мови як другого фаху для 3 курсу фак. 
іноземних мов. – Ніжин, 2001. – 187 с. У співавт. 

39. 2367. Художній переклад в Україні у другій третині 19 ст. // Історія української лінгвістики: 3б. наук. праць. – К., 
Ніжин, 2001. – С. 98–102. 

40. 2368. Перекладацька діяльність Пантелеймона Куліша // Література і культура Полісся. – Ніжин, 2001. – Вип. 15. – 

С. 106–109. 
41. 2369. Генезис соціолекту молоді // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2001. – 

Філологічні науки. – С. 82–89. 
42. 2370. Теорія перекладу в текстах і завданнях. – Ніжин: НДПУ, 2002. – 210 с. 

43. 2371. Лексикологія сучасної німецької мови: Навч. посібник. – Ніжин, 2003. –154 с. 
44. 2372. Навчально-методичний посібник з домашнього читання для студентів 5 курсу. – Ніжин, 2003. – 64 с. 
45. 2373. Деякі аспекти прагматичної адаптації тесту // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя.  – 

Ніжин, 2002. – Філологічні науки. – С. 54–57. 

46. 2374. Landeskundliches Thema “Jugend” im Deutschunterricht // Lexikologie der deutschen Gegenw artssprache.  – 
Nishyn, 2003. – S. 122–129. 

47. 2375. Муки перекладацькі: Про причини перекладацьких помилок // Література і культура Полісся. – Ніжин, 2002.  – 
Вип. 21. – С. 26–33. 

48. 2376. Тенденція до розмовності в засобах масової комунікації // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун -т імені 
Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003.– С. 109–112. 

49. 2377. Jugend, jugendspezif ische Lexik und die Probleme ihrer Übersetzung // Мотивація, кваліфікація, якість: питання 

теорії і практики: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів.–
Харків, 2004.– С. 78–80. 

50. 2378. Фразеологизмы в поэме Н.В.Гоголя “Мертвые души” и способы их передачи в немецком переводе 
произведения // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – Філологічні науки. – 

С. 78–81. 
51. 2379. Теоретична граматика німецької мови: Метод. реком. до проведення семінарських занять та самостійної 

роботи студентів. – Ніжин: НДУ, 2005.– 146 с. 
52. 2380. Герман Пфайфер. Блудний син. Містерія: Переклад з німецької Hermann Pfeifer. Gesammelte Theaterstücke. 

Band II. Mysterienspiele. – Bauer Verlag, 2004. – S.229–289. 

СИДОРЕНКО МАРИНА МИКОЛАЇВНА 

Народилася 1968 р. Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського 
державного педагогічного інституту ім. М.В.Гоголя в 1993 р. Працює у 
Ніжинській вищій школі з 2002 р. на посаді викладача німецької мови (з 
2003 р.). Основний напрямок наукових досліджень – методика проектування 
на заняттях із німецької мови. 

Наукові праці 

1. 2381. Німецька абетка з прописами: Посібник. – К.: Освіта, 1998. – 48 с. 
2. 2382. Розвиток пізнавального інтересу учнів на уроці німецької мови // Мотивація, 

кваліфікація, якість: питання теорії і практики: Тез. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. 
Асоціації укр. германістів. (Харків, 25–26 листопада 2004). – Харків, 2004. – С. 84–85.  



Ф а к у л ь т е т  к у л ь т у р и  і  м и с т е ц т в  

 84 

Ф А К У Л Ь Т Е Т  К У Л Ь Т У Р И  І  М И С Т Е Ц Т В  

КАФЕДРА МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ХОРЕОГРАФІЇ 

ДУБРАВІН ВАЛЕНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ (1933–1995) 

Закінчив Київську консерваторію у 1961 р. Кандидат мистецтвознавст ва 

(з 1972 р.), доцент (з 1985 р.), професор (з 1992 р.). Член спілки компози-
торів України (з 1972 р.). Працював у Ніжинській вищій школі з 1983  р. на 
посадах доцента (1983–1992 рр.), професора (1992–1995 рр.). Основний 
напрямок досліджень – українська музична фольклористика. 

Наукові праці 
1. 2383. Про зв’язок вокальних та інструментальних жанрів у народній музиці // Сов. 

музика. – 1971. – №  3. – С. 26–29. 

2. 2384. Летопись народной жизни // Сов. музыка. – 1971. – №  3. – С. 146–148. 

3. 2385. Методическая разработка по вопросам структуры и смыслового выражения 

некоторых ладов народной музыки. – К.: НМК, 1972. – 22 с. 
4. 2386. Збірка російської календарної поезії // Нар. творчість та етнографія. – 1972. – 

№  3. – С. 92–93. 

5. 2387. Из истории ладовых структур народной музыки (гексахорд и полутон) // Славянский музыкальный 

фольклор. – М., 1972. – С. 142–162. 

6. 2388. Музыкальный этнос северно-русской музыкальной традиции (истоки, пути развития и музыкально-стилевые 

особенности): Автореф. дис…канд. искусствоведения / Ленгосконсерватория. – Ленинград, 1972. – 25 с. 

7. 2389. К вопросу о взаимосвязи текста и напева в русских былинах // Поэзия и музыка. – М., 1973. – С. 84–96. 

8. 2390. Поэзия крестьянских праздников // Сов. этнография. – 1973. – №  4. – С. 176–177. 
9. 2391. Русские календарные песни на Украине: Из коллекции фольклориста. – М.: Сов. композитор, 1974. – 36 с. 

10. 2392. Великий славянский этнограф: (К 100-летию со дня рождения Ф.М.Колессы) // Сов. музыка. – 1974. – №  9. – 

С. 131–134. 

11. 2393. Дослідження мелодики народних пісень // Нар. творчість та етнографія. – 1976. – №  5. – С. 71–74. 

12. 2394. Новые рубежи музыкальной фольклористики // Сов. музыка. – 1976. – №  8. – С. 116–119. 

13. 2395. Книга о Леонтовиче // Муз. жизнь. – 1976. – №  6. – С. 24. 

14. 2396. Про українсько-білоруські зв ’язки в народній ліриці // Тез. доп. ІV наук. конф. по вивченню укр-білорус. літ. 

зв ’язків. – Суми, 1981. – С. 15–17. 
15. 2397. Народная песня в Сумской области УССР (развитие фольклора в русско-украинский сёлах) // Народная 

музыка СССР и современность. – Ленинград, 1982. – С. 121–127. 

16. 2398. Твори композиторів України на слова Я.Купали та Я.Коласа // Тез. доп. V наук. конф. з питань укр -білорус . 

фольклорних зв’язків. – Суми, 1982. – С. 60–63. 

17. 2399. Музыкальное творчество как средство активизации обучения студентов музыкально-педагогических 

факультетов // Науч. конференция / СДПИ. – Сумы, 1982. – С. 91–93. 

18. 2400. Значение музыкально-теоретических предметов в формировании диалектико-материалистического 

мышления студентов музыкально-педагогического факультета // Формирование научного мировоззрения учащейся 
молодёжи: Тез. докл. обл. науч. конф. преподавателей. – Сумы, 1983. – С. 70–72. 

19. 2401. Ж анрові особливості українських народних дум у зв’язку з проблемою співвідношення вірша і наспіву у 

пісенному фольклорі // Деякі особливості сучасного словесно-музичного фольклору і творчість Є.О.Адамцевіча: 

Тез. доп. наук. конф. – Суми, 1983. – С. 10–12. 

20. 2402. Типи інтонування дум і пісень у виконавській творчості Є.О.Адамцевіча // Там само. – С. 47–49. 

21. 2403. Истоки народного музыкального этноса // Народная песня. Проблемы изучения. – Ленинград, 1984. – С. 94–104. 

22. 2404. Конференція з нагоди ювілею Є.Адамцевіча // Нар. творчість та етнографія. – 1984. – №  4. – С. 91–93. 

23. 2405. О межнациональных связях в музыке // Сов. музыка. – 1985. – №  10. – С. 109–110. 

24. 2406. Міжнаціональні зв ’язки у фольклорі // Музика. – 1985. – №  6. – С. 25–26. 
25. 2407. В контексте времени // Сов. музыка. – 1986. – №  3. – С. 97–98. 

26. 2408. “Андрей Штогаренко. Жизнь, творчество, черты стиля” // Музыка. – 1986. – №  3. – С. 32. 

27. 2409. Музика і час // Музика. – 1986. – №  6. – С. 31–32. 

28. 2410. Музыка “Слова…” и “Слово…” в музыке (к проблеме взаимодействия поэзии и музыки) // Тез. обл. науч.  – 

метод. конф., посвящ. 800-летию “Слова о полку Игореве”. – Чернигов,1986. – Ч. 2. – С. 234–236. 

29. 2411. “Ж урба” Л.Глібова в усній пісенній традиції (до питання варіантності у фольклорі) // Глібовські читання. – 

Ніжин, 1987. – С. 39–40. 

30. 2412. Путь Гоголя к музыке // Музыкой наполняющиеся строки: Тез. докл. обл. Гогол. науч.-творч. конф. – Одесса, 
1988. – С. 21–23. 

31. 2413. Інтонаційні витоки рецитації дум кобзарем Єгором Мовчаном // Кобзарські традиції в українському фольклорі 

та літературі і творчість Є.Х.Мовчана: Тез. доп. обл. наук.-практ. конф. – Суми, 1988. – С. 61–64. 

32. 2414. Використання пам 'яток народної музичної культури краю у навчально-виховній роботі зі студентами // ІІ обл. 

наук. конф. з іст. краєзнавства: Тез. доп. – Чернігів, 1988. – Вип. 2. – С. 60–61. 

33. 2415. Українська народна музична творчість: Проект програми педагогічних інститутів. – Київ: РНМК, 1988. – 40 с. 

34. 2416. Гоголь и музыка // Наследие Н.В.Гоголя и современность: Тез. Гогол. конф. – Нежин, 1988. – Ч.1. – С. 17–18. 

35. 2417. Пісні однієї родини (Українські народні пісні с. Волошнівка на Сумщині) / запис, розшифровка, вступ. ст. та 
упоряд. – К.: Муз. Україна, 1988. – 144 с. 

36. 2418. Планы лекций, семинарских занятий, контрольные требования по истории зарубежной музыки и 

методические рекомендации к ним. – Нежин: НГПИ, 1988. – 38 с. 



К а ф е д р а  м у з и ч н о ї  п е д а г о г і к и  

 85 

37. 2419. О совершенствовании преподавания музыкально-теоретических дисциплин на музыкально-педагогических 
факультетах // Профессиональное становление учителя. – Запорожье, 1988. – С. 37–43. У співавт. 

38. 2420. Етнопедагогічні традиції у вихованні кобзарів та лірників // Розвиток школи і педагогічної науки на Україні: 

Тез. доп. міжвуз. наук. конф., присвяч. 100-річчю школи Київської Русі. – Ніжин, 1989. – Ч.1. – С. 83–84. 

39. 2421. Квартовые стереотипы и их семантика в эпических напевах // Музыка эпоса. – Йошкар-Ола, 1989. – С. 69–81. 

40. 2422. Пісні Сумщини / Фольклорні записи, розшифровка пісень, вступ. ст. комент., упоряд. – К.: Муз. Україна, 

1989. – 504 с. 

41. 2423. Шляхи вдосконалення викладання фольклору на музично-педагогічному факультеті // Шляхи вдосконалення 

професійно-педагогічної підготовки вчителя в умовах перебудови вищої і середньої школи: Тез. доп. міжвуз. наук. -
практ. конф. – Ніжин, 1990. – Ч. 2. – С. 56–57. 

42. 2424. Народный музыкальный эпос: Метод. разработка по курсу народного музыкального творчества. – Неж ин: 

НГПИ, 1990. – 54 с. 

43. 2425. Про побудування російської народної пісні в українському фольклорі // Народна пісня та впровадження її в  

учбово-виховний процес в умовах відродження національної культури: Матеріали респ. наук. практ. конф. – Ніж ин, 

1991. – С. 7–8. 

44. 2426. До питання класифікації пісенного фольклору і пов’язаних з нею типах народного музичного мислення // Там 

само. – С. 12–13. У співавт.. 
45. 2427. Методи переосмислення фольклору у творчості М.Лисенка // Творчість М.Лисенка і духовний розвиток 

особистості: Матеріали наук.-практ. читань. – Чернігів, 1992. – Ч. 2. – С. 37–40. 

46. 2428. До питання музичного фольклоризму // Фольклор та професійне мист ецтво: Матеріали всеукр. наук. -практ. 

конф. – Ніжин, 1992. – С. 3–7. 

47. 2429. Фольклорные корни песенности В.Высоцкого // Там само. – С. 93–97. 

48. 2430. Народна пам’ять про голодомор // Нар. творчість та етнографія. – 1993. – №  5–6. – С. 35–37. 

49. 2431. Народне і професійне мистецтво // Там само. – 1994. – №  1. – С. 85–88. 

50. 2432. Основи музичної декламації кобзаря Євгена Адамцевіча // Там само. – 1994. – №  2–3. – С. 11–17. 

51. 2433. Українські календарно-обрядові пісні: Хрестоматія. – Ніжин: НДПІ, 1994. – Ч. 1. – 68 с. У співавт.. 
52. 2434. Українські родинно-обрядові пісні: Хрестоматія. – Ніжин, 1995, – Ч. 2. – 91 с. У співавт.. 

53. 2435. Українські народні ліричні пісні: Хрестоматія. – Ніжин, 1996, – Ч. 3. – 100 с. У співавт.. 

54. 2436. Формування творчої особистості в умовах ДМШ // Художньо-творчий розвиток учнів у школах  ест етичного 

виховання. – Ніжин, 1995. – С. 13–15. У співавт.. 

55. 2437. Русская баллада “Вдовушка” на Украине (К проблеме этнокультурных взаимосвязей) // До 100-річчя Ніж ин 

іст.-філ. Т-ва: Тез. і матеріали іст.-краєзнавч. т-ва. – Ніжин, 1995. – С. 98–102. 

56. 2438. Фольклорні скарби Сумщини // Музика. – 1996. – №  6. – С. 26–27. 

57. 2439. Методологические предпосылки анализа музыкально-сценических произведений на сюжеты Н.В.Гоголя // 
Література та культура Полісся. – Ніжин, 1996. – Вип. 7. – С. 151–153. 

58. 2440. Російська балада “Вдовушка” в Україні. Зведення варіантів пісні: Посіб. для спецсемінару з укр. нар. муз. 

творчості. – Ніжин: НДНІ, 1997. – 92 с. 

59. 2441. Конотопський кобзар Олександр Ковшар // Народна творчість та етнографія. – 1998. – №  5–6. – С. 105–108. 

60. 2442. Репертуар кобзаря Євгена Адамцевіча в аспекті історичного функціонування фольклору // Євген Адамцевіч. 

Спогади, статті, матеріали. – Суми, 1999. – С. 57–65. 

Переклади наукових праць 
1. 2443. Асаф’єв Б.В. Криза західноєвропейського музикознавства / Пер. на рос. мову // Из прошлого советской 

музыкальной культуры. – М., 1975. – Вып. 1. – С. 226–240. У співавт.. 

2. 2444. Асаф’єв Б.В. Дві течії – дві оцінки / Пер. на рос. мову // Там само. – М., 1976. – Вип. 2. – С. 256–263. 

У співавт. 

ДУБРАВІНА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА 

Народилася 1932 р. Закінчила музично-теоретичний факультет Київської 
державної консерваторії в 1960 р. Працює у Ніжинській вищій школі з 1983  р. 
на посаді старшого викладача. Основний напрямок наукових досліджень – 

українська музична фольклористика. 

Наукові праці 
1. 2445. Основні напрямки побутування кобзарського мистецтва Сумщини (на мат еріалі 

аналізу творчості Є.О.Адамцевіча та його сучасників) // Деякі особливості сучасного 

словесно-музичного фольклору і творчість Є.О. Адамцевіча: Тез. доп. обл. наук.-практ. 

конф., присвяч. 80 річчю від дня народж. роменського кобзаря Є.О. Адамцевіча. – Суми, 

1983. – С. 44–46. 

2. 2446. О совершенствовании преподавания музыкально-теоретических дисциплин на 

музыкально-педагогических факультетах // Профессиональное становление учителя. – Запорожье, 1988. – С.  37–

43. 

3. 2447. Деякі методи активізації студентів у процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін // Шляхи 
вдосконалення професійно-педагогічної підготовки вчителя в умовах перебудови вищої і середньої школи: Тез. доп. 

міжвуз. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1990. – Ч.2. – С. 71–72. У співавт.. 

4. 2448. До питання класифікації пісенного фольклору і пов’язаних з нею типах народного музичного мислення // 

Народна пісня та впровадження її в  учбово-виховний процес в умовах в ідродження національної культури: 

Матеріали респб. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1991. – С. 12–13. У співавт. 

5. 2449. Українські календарно-обрядові пісні: Хрестоматія. – Ніжин, 1994. – Ч. 1. – 68 с. У співавт. 

6. 2450. Українські родинно-обрядові пісні: Хрестоматія. – Ніжин, 1995, – Ч. 2. – 91 с. У співавт. 
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7. 2451. Українські народні ліричні пісні: Хрестоматія. – Ніжин, 1996, – Ч. 3. – 100 с. У співавт. 
8. 2452. Адамцевіч у моїй пам’яті // Євген Адамцевіч. Спогади, статті, матеріали. – Суми, 1999. – С. 35–38. 

9. 2453. Народні пісні Чернігівщини у запису Валентина Дубравіна. – Чернігів: ДКП РВВ, 2001. – 20,2 др. арк. 

10. 2454. Пісні одного села (Мончин Погребищенського району Вінницької області) / Запис, нотація та упорядкування 

В.В.Дубравіна. – Ніжин: НДПУ, 2002. – 144 с. 

Переклади наукових праць 

1. 2455. Асаф’єв Б.В. Криза західноєвропейського музикознавства / Пер. на рос мову // Из прошлого советской 

музыкальной культуры. – М., 1975. – Вып. 1. – С. 226–240. У співавт. 
2. 2456. Асаф’єв Б.В. Дві течії – дві оцінки / Пер. на рос. мову // Там само. – М., 1976. – Вип. 2. – С. 256–263. У співавт. 

КАВУННИК ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА 

Народилася 1960 р. Закінчила історико-теоретичний факультет Київської  

державної консерваторії ім. П.І.Чайковського в 1985  р. Працює у Ніжинській 
вищій школі з 1985 р. на посадах асистента, ст. викладача (з  1990 р.). 
Основний напрямок наукових досліджень – музична україністика. 

Наукові праці 
1. 2457. Втілення народного образу в українській опері ХХ століття (на прикладі 

фолькопери “Квіт папороті” композитора Є.Станковича) // Фольклор та професійне 

мистецтво: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1992. – С. 64–66. 
2. 2458. Аура творення // Укр. культура. – 1997. – №  5–6. – С. 41. 

3. 2459. Ніжин музичний // Літ. та культура Полісся. – 1996. – Вип. 8. – С. 146–149. 

4. 2460. Викладання історії української музики у процесі професійної підготовки 

музиканта-педагога // Наук. записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. –

Ніжин, 1999. – Психолого-пед. науки. – Ч. 2. – С. 73–76. 

5. 2461. З історії музичної освіти у Ніжинській вищій школі // Там само. – Ніжин, 2000. – Психолого-пед. науки. – 

С. 150–154. 

6. 2462. З історії культурно-мистецького життя міста Ніжина // Проблеми мистецтва, освіти і культури. Теорія і практика 

формування професійної компетентності суб’єктів педагогічного процесу: Зб. наук. пр. – Харків, 2000. – С. 51–57. 
7. 2463. Музичний факультет Гоголівського університету (питання розвитку музично-педагогічної осв іти в  Україні) . 

Мистецька освіта в контексті Європейської інтеграції: Теоретичні і методичні засади розвитку // Матеріали 

Міжнародної наукової конференції – Київ -Суми, 2004. 

8. 2464. Музичний факультет Гоголівського університету (від витоків до сучасності) // Наукові записки / Ніжин. держ . 

пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – Психолого-пед. науки. – Ч. 2. – №  4. 

9. 2465.  Музичний світ Миколи Гоголя як джерело формування духовної культури студентської молоді // Наукові 

записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – №  2. 

10. 2466. Програма державного екзамену “Музика з методикою викладання” (освітньо-кваліфікаційний рівень – 
бакалавр). – Ніжин: НДПУ, 2004. – 35 с. У складі колект. авт. 

Газетні публікації 

11. 2467. Мистецький врожай ніжинців // Українська музична газета. – 2003. – №  1. 

12. 2468. Музичні в ізерунки “Світича”// Там само. – 2003. – №  3. 

13. 2469. Тут панує мистецька аура // Там само. – 2004. – №  1. 

14. 2470. У колі друзів, українців діаспори // Там само. – 2004. – №  2. 

15. 2471. У ритмах танцю і музики // Там само. – 2004. – №  4. 
16. 2472. Її пісні лікують нас // Вісті. – 2001. – 13 липня. 

17. 2473. Валентину Дубравіну присвячується // Альма Матер. – 2002, березень. 

18. 2474. В ім’я музики // Там само. – 2003, травень. 

19. 2475. У колі друзів // Вісті. – 2003. – 19 грудня. 

КАФТАНОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА 

Народилася 1966 р. Закінчила історико-теоретичний факультет Київської  
державної консерваторії в 1988 р. Працює у Ніжинській вищій школі з 1988  р. 
на посаді викладача. Основний напрямок наукових досліджень – історія 
музики, культурологія. 

Наукові праці 
1. 2476. Опера Л.Колодуба “Поет” у світлі проблеми художньої біографії // Теоретичні т а 

практичні питання культурології. – К., 1997. – Ч. 1. – С. 22–31. 

2. 2477. Функціонування авторського міфу в національній культурі як методологічна та 

навчально-пізнавальна проблема // Наук. записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи 

Гоголя. – Ніжин,1999. – Психолого-педагогічні науки. – Ч. 3. – С. 45–50. 

3. 2478. “Поетичний театр” і сучасна опера // Література та культура Полісся. – Ніжин, 

2003. – Вип. 19. – С. 147–152. 

4. 2479. Програма державного екзамену “Музика з методикою викладання” (освітньо-кваліфікаційний рівень – 

бакалавр) – Ніжин: НДПУ, 2004. – 35 с. У складі колект. авт. 



К а ф е д р а  м у з и ч н о ї  п е д а г о г і к и  

 87 

КОВАЛЬ ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА 

Народилася 1966 р. Закінчила музичний факультет Ніжинського держав-
ного інституту в 1995 р. Кандидат педагогічних наук з 2002 р. Працює у 
Ніжинській вищій школі з 1995 р. на посаді викладача, доцента (з  2003). 
Основний напрямок наукових досліджень – шкільна музична педагогіка. 

Наукові праці 
1. 2480. Діагностика рівня розвитку музичних здібностей першокласників – шестиліт ок // 

Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В.Гоголя. – Ніжин, 1997. – С. 60–64. 
2. 2481. Музичний фольклор у розвитку творчих здібностей молодших школярів // 

Художня освіта і проблеми виховання молоді: Зб. наук. ст. – К., 1997. – С. 64–68. 

У складі колект. авторів. 

3. 2482. Проблема розвитку музичних здібностей учнів у педагогічній спадщині М.  Леон-

товича // Музично-педагогічна і творча діяльність М.Леонтовича в контексті в ідродження 

національної освіти та культури: Наук. доп. І всеукр. наук.-теор. конф. – Кам’янець-

Подільський, 1997. – С. 53–57. 

4. 2483. До питання методології розвитку музичних здібностей школярів у навчальній діяльності // Наукові записки / 
Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 1998. – Психолого-педагогічні науки. – С. 127–130. 

5. 2484. Проблема формування музичних здібностей дітей в українській педагогіці першої половини ХХ століття // 

Освіта й виховання в Польщі й Україні (ХІХ–ХХ ст.): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1996. – Ч. 2. – 

С. 58–62. 

6. 2485. Проблема розвитку музично-творчих здібностей дітей у працях Е.Башич, М.Монтессорі, А.Арісменді // Наук. 

записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 1999. – Психолого-педагогічні науки. – Ч.1. – С. 51–54. 

7. 2486. Питання розвитку музичних здібностей дітей у педагогічних працях М.Д.Леонтовича і К.Г.Стеценка // Там 

само. – Ч. 3. – С. 136–140. 
8. 2487. Формування музично-естетичних здібностей першокласників як педагогічна проблема // Там само. – Ч.  2. – 

С. 99–102. 

9. 2488. Формування музичних здібностей молодших школярів на уроках музики // Наук. записки / Ніж ин.держ . пед. 

ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2001. – Психолого-педагогічні науки. – №  2. – С. 68–71. 

10. 2489. Методика цілісного формування музичних здібностей першокласників на уроках музики // Матеріали 

всеукраїнської науково-практичної конференції “Професійна підготовка майбутнього вчителя”. – Ніжин, 2003. – 

С. 82–85. 

11. 2490. Педагогічні основи загально-типологічного та диференціально-типологічного методів формування музичних  

здібностей школярів // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – №  1. – С. 23–25. 
12. 2491. Проблема формування музичності у педагогічній спадщині Е.Ж ан-Далькроза, К.Орфа, З.Кодая // Наукові 

записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – Психолого-пед. науки. – №  2. – С. 137–139. 

13. 2492. До проблеми структури музичних здібностей // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи 

Гоголя. – Ніжин, 2004. – №  4. – С. 5–9. 

КУЛЬБАКА ТАРАС ГРИГОРОВИЧ 

Народився 1974 р. Закінчив музичний факультет Ніжинського педаго -
гічного інституту в 1997 р. Навчання в аспірантурі (заочна форма) з 
1998–2002 рр. Працює у Ніжинській вищій школі з 1999 р. на посаді 
викладача кафедри музичної педагогіки. Основний напрямок наукових 
досліджень – сучасне мистецтвознавство.  

Наукові праці 
1. 2493. Легко на сердце от песни …. // Art Line. – 1997. – №  5–6. – С. 48–49. 

2. 2494. Принципи періодизації творчості композитора як методологічна та навчально -

методична проблема // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – 

Ніжин, 1999. – С. 51–55. 

3. 2495. Творчість композитора: до питання періодизації (тези доповіді) // Молоді 

музикознавці України. – К., 1999. 
4. 2496. Творчість композитора: до питання періодизації // Київське музикознавство. – К., 2000. – Вип. 3. – С. 183–

190. 

5. 2497. Коломийка як національний компонент української рок-музики: Тези доповіді // Молоді музикознавці 

України. – К., 2000. – С. 72–73. 

6. 2498. До питання про фольклорний напрямок в українській рок-музиці 90-х років // Київське музикознавство. – К ., 

2000. – Вип. 5. – С. 104–111. 

7. 2499. Український рок 90-х: спроби системного аналізу // Музичний ландшафт України: школи, регіони, 

індивідуальності. – Суми, 2000. 

8. 2500. Програма державного екзамену “Музика з методикою викладання” (освітньо-кваліфікаційний рівень – 
бакалавр) – Ніжин: НДПУ, 2004. – 35 с. У складі колект. авт. 
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КРИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 

Народився 1952 р. Закінчив оркестровий факультет Київської державної 
консерваторії ім. П.І.Чайковського в 1980 р. Кандидат педагогічних наук (з  
1999 р.), доцент (з 2000 р.). Працює у Ніжинській вищій школі з 1980 р. на 
посадах викладача (1980–1988 рр.), ст. викладача (1988–1995 рр.), доцент а 
(з 1995 р.). Завідувач кафедри музичної педагогіки з 1999 р. Основний 

напрямок наукових досліджень – музична педагогіка. 

Наукові праці 

1. 2501. Використання фольклорної музики у формуванні уміння художньої інтерпретації 
творів музичного мистецтва // Фольклор та професійне мистецтво: Матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф. – Ніжин, 1992. – С. 68–70. 

2. 2502. Формування умінь художньої інтерпретації творів музичного мистецтва у 

студентів музично-педагогічних факультетів педагогічних інститутів: Метод. рек. – Ніжин, 1992. – 28 с. 
3. 2503. Розвиток музичного мислення учнів ДМШ в інструментальних класах // Художньо-творчий розвиток учнів у  
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2. 2751. Про організацію безвідривної педпрактики студентів ІІ–ІІІ курсів // Шляхи вдосконалення професійно-
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4. 2753. Словник вокальних термінів / Упорядник Володченко Ж.М. – Ніжин: НДПУ, 2001. – 74 с. У складі колект. авт. 



Ф а к у л ь т е т  к у л ь т у р и  і  м и с т е ц т в  

 96 
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Київське музикознавство: Зб.ст. – К., 1998. – Вип. 1. – С. 44–57.  
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7. 2772. Підготовка студентів музично-педагогічних факультетів до естетичного виховання школярів (на матеріалах 
предмету “Диригування” // Шляхи поліпшення підготовки студентів до виховної роботи в початкових класах у  процесі 
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8. 2773. Деякі особливості формування естетичної культури майбутнього вчителя музики // Формування світоглядних 
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13. 2778. Хорова підготовка студентів музично-педагогічних факультетів – основа удосконалення педагогічної майстерності 
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6. 2786. Розспівування на уроках музики в загальноосвітній школі (методичні рекомендації) : Нав чально -методичний 
посібник. – Ніжин: НДПУ, 2001. – 28 с. 

7. 2787. Психолого-педагогічні питання розвитку особистості майбутнього вчителя музики на матеріалі у країнської 
народної пісні // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. – С. 90–93. 

КОРОБКА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА 

Народилася 1947 р. Закінчила музично-педагогічний факультет Ніжинсько -
го державного педагогічного інституту у 1975  р., заочне відділення 
Російської Музичної академії ім. Гнесіних (1989  р.). Працює у Ніжинській вищій 
школі з 1980 р. на посадах викладача (1980–1988 рр.), старшого викладача 
(з 1988 р.). Відмінник освіти України. Ветеран праці (1987  р.). Основний 
напрямок наукових досліджень – музична педагогіка. 

Наукові праці 

1. 2788. Словник вокальних термінів / Упорядник Володченко Ж.М. – Ніжин: НД ПУ, 2001. – 

74 с. У складі колект. авт. 
2. 2789. До проблеми викладання “Постановки голосу” на музично-педагогічних факультетах 

університетів // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. – 
Психолого-педагогічні науки. – № 1. – С. 82–86. 

3. 2790. Удосконалення майстерності виконання камерної музики у вокальному класі музичних факультетів педагогічних 
вузів // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Професійна підготовка майбутнього вчителя (31 

березня – 3 квітня 2003 р.)”. – Ніжин, 2003. – С. 59–65. 

КОСТЕНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА 

Народилася 1954 р. Закінчила музично-педагогічний факультет Ніжинсь-
кого державного педагогічного інституту у 1975  р., диригентсько-хоровий 
факультет Львівської консерваторії у 1981 р. Кандидат педагогічних наук 
(з 1998 р.), доцент (з 1999 р.). Працює у Ніжинській вищій школі з 1975 р. на 

посадах концертмейстера (1975–1978 рр.), викладача (1978–1987 рр.), 
старшого викладача (1987–1999 рр.), доцента (з 1999 р.). Відмінник освіт и 
України (2001 р.). Заслужений діяч мистецтв України (2002  р.). Основний 
напрямок наукових досліджень – теорія та історія педагогіки. 

Наукові праці 

1. 2791. Навчально-диференційовані завдання в індивідуальному навчанні студентів 

музично-педагогічних факультетів: Методичні рекомендації. – Ніжин, 1989. 
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2. 2792. До питання про професійну спрямованість вокально-хорових дисциплін на музично-педагогічному факультеті //  
Шляхи вдосконалення професійно-педагогічної підготовки вчителя в умовах перебудови середньої і вищої школи : Тези 

доп. Міжвуз. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1990. – Ч. 2. – С. 94. 
3. 2793. Деякі аспекти організації практикуму роботи з хором (на прикладі вивчення народної пісні) //  Народна пісня т а 

впровадження її в  учбово-виховний процес в умовах відродження національної культури: Матеріали респ. наук. -практ. 

конф. – Ніжин, 1991. – С. 63–64. 

4. 2794. До питання професійної підготовки вчителя музики// Соціальна педагогіка і адаптивність особистості: Наук.-метод. 

видання. – К., 1994. – С. 258–261. 

5. 2795. Використання музичного мистецтва у виховній роботі учнівської молоді // Художня культура: проблеми, 

перспективи: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 1995. – С. 127–131. 

6. 2796. Формування духовної культури особистості засобами хорового мистецтва // Актуальні проблеми гуманітарної 

освіти та виховання духовної культури студентів у сучасних умовах: Тези доп. на міжнар. наук.-метод. конф. – К., 1996.  – 

С. 226–228. 

7. 2797. Педагогічні умови організації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів музики (на матеріалі вивчення 

диригентсько-хорових дисциплін): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. – 

К., 1998. – 16 с. 

8. 2798. До питання про формування пізнавальної діяльності студентів // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун -т імені 

Миколи Гоголя. – Ніжин, 2000. – Психолого-педагогічні науки. – С. 31–34. 

9. 2799. До питання вдосконалення процесу підготовки майбутнього вчителя музики // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. 

ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. – Психолого-педагогічні науки. – №  1. – С. 42–45. 

10. 2800. Групові форми організації навчальної діяльності студентів в класі хорового диригування: Методичні 

рекомендації. – Ніжин: НДПУ, 2004. – 27 с. 

11. 2801. Формування хормейстерських умінь у класі хорового диригування: Методичні рекомендації. – Ніжин: НД ПУ, 

2004. – 25 с. 

12. 2802. Формування духовності майбутніх вчителів у творчій майстерні молодіжного хору “Світич”// Наукові записки / 

Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. 

Фондові записи 

1995 рік. Звукорежисер В.Бєлозьоров 

13. 2803. Я.Аркадельт. Ave Maria. 

14. 2804. М.Березовський. Єдинородний Сине. 

15. 2805. М.Березовський. Достойно єсть. 

16. 2806. М.Березовський. Прийдіте, поклонімся. 

17. 2807. М.Березовський. Радуйтеся, праведнії. 

18. 2808. М.Березовський. Чашу спасенія прийму. 

19. 2809. Д.Бортнянський. Под твою милість. 

20. 2810. А.Ведель. Достойно єсть. 

21. 2811. М.Дилецький. Єдинородний Сине. 

22. 2812. В.Зубицький. Обробка української народної пісні “За нашим стодолом”. 

23. 2813. Зільхер-Г.Верьовка. Лорелей. 

24. 2814. О.Лассо. Матона. 

25. 2815. М.Леонтович. Богородице Діво, радуйся. 

26. 2816. Милославський. Обробка української народної пісні “Дівчино, прощай”. 

27. 2817. Т.Петриненко. Боже, Україну збережи. 

28. 2818. Раков. Обробка української народної пісні “Ой, дуб дуба”. 

29. 2819. Л.Сан Педро. Вечірня зірка. 

30. 2820. Дж.Сарті. Херувимська. 

31. 2821.  А.Туранков. Хваліте ім’я Господа. 

1997 рік. Звукорежисер Л.Більчинський 

32. 2822. А.Ведель. Ірмоси Пасхи. 

33. 2823. А.Ведель. Душе моя. 

34. 2824. А.Ведель. На ріках Вавілонських. (Концерт ля-мінор) 

35. 2825. А.Ведель. З нами Бог. 

36. 2826. А.Ведель. Плотію уснув. 

37. 2827. А.Ведель. Покаянія. (Концерт мі-мінор). 

38. 2828. А.Ведель. Світе тихий. 

39. 2829. М.Вериківський. Реквієм пам’яті М.Леонтовича. 

40. 2830. Дж.Гершвін. Сюїта з опери “Поргі і Бес”. 

41. 2831. М.Леонтович. Обробка української народної пісні “Ой. Устану я в понеділок”. 

42. 2832.  С. Людкевич. Бодай ся когут знудив. 

1999 рік. Звукорежисер М. Дідківський 

43. 2833. А.Ведель. Різдвяні ірмоси. 

44. 2834. А.Гнатишин. Вірую. 

45. 2835. А.Кошиць. Обробка української народної пісні “Вийди, Грицю, на вулицю”. 

46. 2836. А.Кошиць. Обробка української народної пісні “На вулиці скрипка грає”. 

47. 2837. М.Леонтович. Обробка української народної пісні “За городом качки пливуть”. 

48. 2838. М.Леонтович. Обробка української народної пісні “Не стій, вербо”. 

49. 2839. М.Лисенко. Камо пойду от лиця Твоєго, Господи. 
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50. 2840. Р.Твардовський. Аллелуйя. 

51. 2841. Шенендо /Спірічуел/. 

52. 2842. Р.Шуман. Циганське життя. 

2002 рік. Компакт-диск хору “Світич”: 19 творів, обсяг зучання – 47 хв. 

2002 рік. Звукорежисер М. Дідківський 

53. 2843. М.Вербицький. Хоровий концерт “Ангел вопіяше”. 

54. 2844. Л.Ревуцький. Дід іде. 

55. 2845. Д.Блажен. Сирба. 

56. 2846. А.Енахе. Жайвір. 

57. 2847. В.Кікта. Хоральна прелюдія. 

58. 2848. М.Леонтович. Гей, ви, стрільці Січовії. 

59. 2849. М.Леонтович. Світе тихий. 

60. 2850. М.Гумінілович. Там на горі маківці. 

61. 2851. В.Карпенко. Злагода. 

62. 2852. Я.Яциневич. Кант Великодню. 

КРУТЬКО НІНА ВІКТОРІВНА 

Народилася 1957 р. Закінчила музично-педагогічний факультет 
Ніжинського державного педагогічного інстит уту у 1984 р. Працює у 

Ніжинській вищій школі з 1984 р. на посадах концертмейстера (1984–

1986 рр.), викладача (1986–2002 рр.), старшого викладача з 2002 р. 

Основний напрямок наукових досліджень – музична педагогіка. 

Наукові праці 

1. 2853. Виховання виразності співу у  студентів музичних факультетів на заняттях з 

постановки голосу // Сучасні педагогічні технології у вищих педагогічних закладах освіти: 

Матеріали всеукр. наук. – метод. конф. – Ніжин, 2001. – Ч. 2. – С. 186–190. 

2. 2854. Словник вокальних термінів / Упорядник Володченко Ж.М. – Ніжин: НДПУ, 2001. – 74 с. У складі колект. авт. 

КУРСОН ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

Народився 1947 р. Закінчив музично-педагогічний факультет Ніжинського 

державного педагогічного інституту у 1974 р. Працює у Ніжинській вищій 

школі з 1977 р. на посадах викладача (1977–1984 рр.), старшого викладача 

(з 1984 р.). Відмінник освіти України (1995 р.). Ветеран праці (1991 р.). 

Основний напрямок наукових досліджень – музична педагогіка. 

Наукові праці 

1. 2855. Завдання викладання постановки голосу в підготовці майбутнього вчителя музики // 

Проблеми професійної підготовки вчителя музики: Тези наук.-практ. конф. – Рівне, 1990.  – 

С. 17–19. 

2. 2856. Удосконалення педагогічної підготовки майбутніх вчителів в умовах Клубу 

любителів музики // Удосконалення форм і методів навчання на музпед. факультетах: 

Матеріали респ. наук. – практ.  конф. – Мелітополь, 1991. – С. 100–103. 

3. 2857. Реалізація виховної функції народної пісні в Клубі любителів музики // Народна пісня та впровадження її в  учбово-

виховний процес в умовах відродження національної культури: Матеріали всеукр. наук.-практ. конф.  – Ніж ин, 1991. – 

С. 48–50. 

4. 2858. Словник вокальних термінів / Упорядник Володченко Ж.М. – Ніжин: НДПУ, 2001. – 74 с. У складі колект. авт. 

5. 2859. Особливості вивчення народнопісенної музичної творчості при підготовці майбутніх вчителів музики // Мат еріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції “Професійна підготовка майбутнього вчителя”. – Ніжин, 2003. – С. 28–32. 

МАТВІЄНКО СВІТЛАНА ІВАНІВНА 

Народилася 1961 р. Закінчила музично-педагогічний факультет 

Ніжинського державного педагогічного інституту в 1984  р. Працює у 

Ніжинській вищій школі з 1984 р. на посадах концертмейстера (1984–

1993 рр.), викладача (1994–1996 рр.), акомпаніатора (1996–2003 рр.), 

викладача (з 2003 р.). Основний напрямок наукових досліджень – теорія т а 

історія педагогіки. 

Наукові праці 

1. 2860. Підготовка студентів музичного факультету до особистісно-зорієнтованого 

виховання дітей дошкільного віку // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи 

Гоголя. – Ніжин, 2002. – Психолого-педагогічні науки. – № 1. – С. 122–125. 

2. 2861. Наукова та педагогічна спадщина викладача Ніжинської вищої школи професора 
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І.М.Забарного // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Професійна підготовка майбутнього 

вчителя”. – Ніжин, 2003. – С. 112–117. 

3. 2862. Дошкільне виховання в науково-педагогічній структурі Ніжинської вищої школи: іс торичний аспект // Наукові 

записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин: НДПУ, 2003. – Психолого-педагогічні науки. – № 1. – С. 150–

153. 

4. 2863. Становлення і розвиток музично-педагогічної освіти в Україні (на початку ХХ ст.) // Наукові записки / Ніжин. держ. 

пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – № 3. – С. 130–136. 

МЕЛЬНИК МИКОЛА КОНОНОВИЧ (1922–1997). 

Закінчив диригентський відділ Київської державної консерваторії у 1957  р. 
Працював у Ніжинській вищій школі з 1957 р. на посадах викладача (1957 р.), 
старшого викладача (1957–1990 рр.). Основний напрямок наукових дослід-

жень – музикознавство. 

Наукові праці 

1. 2864. Т.Г.Шевченко й музика // Тези доповідей наукової конференції в икладачів НД ПІ, 
присвяченої 100-річчю з дня смерті Т.Г.Шевченка. – Ніжин, 1961. – С. 13–15. 

2. 2865. Естетичне виховання засобами музики на уроках історії // Музика в школі. – 1972. – 
№  1. 

Музичні твори: 

1. 2866. Ой, ну люлі, коточок: Пісня для 3-голосного шкільного хору a’cappella // Барвінок. – 
1957. – №  9. – С. 23. 

2. 2867. А я у гай ходила. На слова П.Тичини: Пісня для 2-голосного шкільного хору 
a’cappella. (Відмічена Другою республіканською премією Міністерствта освіти УРСР) // Сборник песен для школы.  – К ., 
1958. 

3. 2868. Ми маленькі дударі / Сл. і муз. М.Мельника: Пісня для 4-голосного шкільного хору a’cappella // Сборник песен для 

школы. – К., 1958. – С. 78–79. 
4. 2869. Ой, на горі жито: Обробка укр. нар. пісні для 3-голосного шкільного хору a’cappella// Украинские народные песни в 

обработке для школьных хоров. – К., 1961. – С. 56–57. 
5. 2870. Йшла колона / Муз. А.Штогаренка: Інструментовка для народного оркестру // Сборник пьес для школьного 

оркестра народных инструментов. – К., 1961. – С. 10–14. 
6. 2871. Ой, ну люлі, коточок // Украинские народные песни в обработке для школьных хоров. – К., 1961. – С. 56–57. 

7. 2872. Ми маленькі дударі / Сл. і муз. М. Мельника // Грай, музико. – К., 1963. – С. 77. 
8. 2873. Ой, на горі жито: Українська народна пісня в обробці для 3-голосного шкільного хору a’cappella // Перунов А . 

Хрестоматія по читанню хорових партитур. – К., 1963. – С. 20–21.  
9. 2874. Ку-ку // Збірник пісень для шкільного хору без супроводу. – К., 1965. – С. 12 . 
10. 2875. Щебетала пташечка / Сл. народні, муз. Я.Степового: Обробка для 2-голосного шкільного хору a’cappella// 

Хрестоматія хорових творів для вчителів співів і студентів пед. інститутів. – К., 1965. – С. 175. 

11. 2876. Над Поліським краєм / Сл. і муз. М.Мельника: Пісня для мішаного хору a’cappella // Пісні самодіяльних 
композиторів Чернігівщини. – Чернігів, 1967. – С. 15. 

НЕЗОВИБАТЬКО ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ (1918–1977). 

Закінчив Київську державну консерваторію ім. П.І.Чайковського в 1960  р. Кандидат мистецт -
вознавства (1972 р.), доцент (1968 р.). Заслужений артист УРСР (1957 р.). Нагороджений 
орденами “Знак Пошани” (1951 р., 1960 р.). Працював у Ніжинській вищій школі з 1972  р. на 
посадах доцента (1972–1974 рр.), в.о. професора (1974–1977 рр.). Основний напрямок наукових 
досліджень – мистецтвознавство. 

Наукові праці 

1. 2877. Цимбали та їх настроювання: Порада майстрам мистецтв. – Соціалістична культура. – 1962. – № 3. 

2. 2878. Атлас музичних інструментів народів СРСР (цимбали-прима, альт і бас конструкції О.Д .Незовибатька).  – М.: 
Госмузиздат, 1963. – С. 145–148. 

3. 2879. Школа гри на українських цимбалах: Підручник. – К.: Мистецтво, 1966. 
4. 2880. Ознайомлення з народними музичними інструментами і організація інструментальних ансамблів: Методичний 

посібник // Муз. фонд УРСР, ротапринт, 1966. – 300 с. 
5. 2881. Нарис про цимбали // Соціалістична культура. – К., 1972. 

6. 2882. Цимбали і цимбалоподібні інструменти братніх народів // Фольклор та етнографія. – К., 1972. 
7. 2883. Мелодії народів СРСР: Репертуарний збірник. – К., 1972. 
8. 2884. Українські цимбали та їх вдосконалення: Монографія. – К.: Музична Україна, 1974. – 178 с. 

Музичні твори 

1. 2885. Дума про возз’єднання України з Росією / Сл. П.Колесника, ред. П.Воронька (дума -балада).  – К .: Мистецтво, 
1954. – 72 с. 

2. 2886. Дві п’єси для бандури (прелюдія і танок). – К.: Мистецтво, 1955. 
3. 2887. Пісня про партію (для хору у супроводі фортепіано) / Сл. народні // Зміна. – 1956. – № 6. 
4. 2888. Концертна полька для цимбал (танок з варіаціями) // Соціалістична культура: Реперт. зб. – К., 1956. 

5. 2889. Чумацька пісня (для сопілки з бандурою) // Соціалістична культура: Реперт. зб. – К., 1957.  
6. 2890. Фантазія для бандури з оркестром народних інструментів (інструментальна музика-фантазія).  – К .: Мистецтво, 

1960. 



К а ф е д р а  в о к а л ь н о - х о р о в о ї  м а й с т е р н о с т і  

 101 

7. 2891. П’єса на тему пісень Платона Майбороди “Віночок” для квартету сопілок (фантазія) // Соціалістична культура. – К., 
1960. 

8. 2892. Прелюдія №  1 для бандури (п’єса). – К.: Мистецтво, 1961. 
9. 2893. Прелюдія №  2 для бандури (п’єса). – К.: Мистецтво, 1961. 
10. 2894. Варіації на тему українського танцю “Горлиця” (п’єса). – К.: Образотворче мистецтво і музична література, 1961. 
11. 2895. Гумореска для бандури соло (п’єса). – К.: Образотворче мистецтво і музична література, 1963. 

12. 2896. Співає Україна: Вокально-хореографічна сюїта для мішаного хору, оркестру, читців, танцювальної групи на сл. 
Т.Шевченка, В.Сосюри, М.Малини // Соціалістична культура: Реперт. зб. – К., 1964. 

13. 2897. Елегія для бандури: П’єса. – К.: Мистецтво, 1966. 
14. 2898. Ніна Сосніна: Пісня / Сл. О.Лясковського. – К.: Мистецтво, 1966. 
15. 2899. Нумо, друзі, у танок: Пісня / Сл. Г.Масенко // Грай, моя бандуро. – К., 1968. 
16. 2900. Нумо, друзі: Інструментовка для капели бандуристів // Грай, моя бандуро. – К., 1968. 
17. 2901. Інструментовка для капели бандуристів (хор і оркестр) пісні “Ой, ти, дівчино, з горіха зерня” / Сл. І.Франка, муз. 

А. Кос-Анатольського // Грай, моя бандуро. – К., 1968. 
18. 2902. Інструментовка для капели бандуристів пісні “Соловейко” сл. і муз. М.Кропивницького // Грай, моя бандуро.  – К ., 

1968. 
19. 2903. Інструментовка для капели бандуристів української народної пісні в обробці А.Стеблянка // Грай, моя бандуро.  – 

К., 1968. 
20. 2904. Над нами сонячні вершини: Пісня / Сл. народні // Заспів. – К., 1971. –  № 1. 

ПОТОРОЧА ВАНДА ГРИГОРІВНА 

Народилася 1947 р. Закінчила музично-педагогічний факультет Ніжинського державного 
педагогічного інституту у 1971 р. та диригентсько-хоровий факультет Львівської державної  
консерваторії ім. М.Лисенка у 1977 р. Працювала у Ніжинській вищій школі з 1971  р. на посадах 
викладача (1971–1976 рр.), старшого викладача (1976–2004 рр.). Відмінник народної освіти 
України (1990). Основний напрямок наукових досліджень – музична педагогіка. 

Наукові праці 

1. 2905. Вивчення педагогічної спадщини К.Стеценка у курсі “Дитяча хорова література” // Фолькл ор та професійне 
мистецтво: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1992. – С. 75–76. 

2. 2906. Основи техніки диригування: Навчально-метод. посібник / Упорядник Володченко Ж.М.  – Ніж ин, 2000.  – 94 с . 
У складі колект. авт. 

3. 2907. Засоби і методи самостійної роботи студента над хоровим твором // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені 
Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. – № 1. – С. 118–122. 

СЕМИКЛІТ НАДІЯ ІВАНІВНА 

Народилася 1954 р. Закінчила музично-педагогічний факультет Ніжин-
ського державного педагогічного інституту в 1975 р. та диригентсько-
хоровий факультет Львівської державної консерваторії ім. М.Лисенка у 
1986 р. Працює у Ніжинській вищій школі з 1986 р . на посадах викладача 
(1986–1995 рр.), старшого викладача (з 1995 р.). Основний напрямок 
наукових досліджень – музична педагогіка. 

Наукові праці 

1. 2908. Художнє краєзнавство як засіб естетичного виховання майбутнього вчителя / /  
Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2000. – С. 160–163. 

2. 2909. Основи техніки диригування: Навчально-метод. посібник / Упорядник 
Володченко Ж.М. – Ніжин, 2000. – 94 с. У складі колект. авт. 

3. 2910. Розвиток духовності – одна з важливих проблем сучасного виховання студентської 
молоді // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2000. – № 3. – С. 41–43. 

4. 2911. Роль краєзнавства у формуванні духовно-естетичних потреб майбутніх вчителів // Наукові записки / Ніжин. держ. 
пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2001. – Психолого-педагогічні науки. – № 1. – С. 85–87. 

5. 2912. Естетичний компонент у системі підготовки вчителя // Наукові записки / Ніж ин. держ. пед. ун-т імені Миколи 
Гоголя. – Ніжин, 2002. – № 4. – С. 87–89. 

6. 2913. Музичне краєзнавство в естетичному вихованні майбутніх вчителів // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені 
Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. – С. 80–82. 

СИДОРЕЦЬ ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА 

Народилася 1949 р. Закінчила музично-педагогічний факультет Ніжинсько -
го державного педагогічного інституту в 1975  р. Працює в Ніжинській ви-
щій школі з 1975 р. на посадах концертмейстера, викладача, акомпаніато -
ра, старшого викладача. Основний напрямок наукових досліджень – музична 
педагогіка. 

Наукові праці 

1. 2914. Деякі аспекти організації фольклорного ансамблю в школі // Народна пісня та 
впровадження її в  учбово-виховний процес в умовах відродження національної культури: 
Матеріали респ. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1999. – С. 41–42. 

2. 2915. Сучасні підходи до підготовки вчителя музики в курсі “Хорове аранжування” // Нау -
кові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – № 2. – С. 152–155. 
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ХЛЄБІК СВІТЛАНА РОСТИСЛАВІВНА 

Народилася 1956 р. Закінчила музично-педагогічний факультет Ніжинсь-
кого державного педагогічного інституту у 1980  р. Кандидат педагогічних 
наук (з 1992 р.), доцент (з 2000 р.). Працює у Ніжинській вищій школі з 
1982 р. на посадах концертмейстера (1982–1987 рр.), викладача (1987–
1994 рр.), старшого викладача (1994–1997 рр.), доцента (з 1997 р.). 
Основний напрямок наукових досліджень – музична педагогіка. 

Наукові праці 

1. 2916. Дослідження проблем формування морально-естетичного досвіду молодших 
школярів засобами мистецтва // Тези доповідей на міжвузівській науково-практичній 
конференції, присвяченій 1000-річчю Київської Русі. – Ніжин, 1989. – С. 31–32. 

2. 2917. Методичні рекомендації по вивченню рівня сформованості морально -естетичного 
досвіду школярів засобами мистецтва (для студ. муз.-пед. фак. – Ніжин, 1989. – 15 с. 

3. 2918. Н.К.Крупська про психолого-педагогічні основи формування морально-естетичного 
досвіду молодших школярів засобами мистецтва // Педагогічна спадщина Н.К.Крупської та перебудова народної освіти: 
Тези доп. та повідомл. на регіон. наук.-практ. конф. – Переяслав-Хмельницький, 1989. – С. 173–174. 

4. 2919. Психолого-педагогічні умови формування морально-естетичного досвіду молодших школярів засобами мистецтва 
// Шляхи вдосконалення професійно-педагогічної підготовки вчителя на умовах перебудови вищої та середньої школи: 
Тези доп. на міжвуз. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1990. – С. 93–94. 

5. 2920. Формування морально-естетичного досвіду молодших школярів засобами національної музичної культури // 
Народна пісня та впровадження її в  учбово-виховний процес в умовах відродження національної культури: Матеріали 
респ. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1991. – С. 38–39. 

6. 2921. Формування морально-естетичного досвіду молодших школярів засобами мистецтва: Автореф. дис. ... канд. пед. 
наук. – К., 1992. – 15 с. 

7. 2922. Народна пісня і вокально-хорова творчість українських композиторів у формуванні морального досвіду молодших 
школярів // Фольклор та професійне мистецтво: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1992. – С. 76–78. 

8. 2923. Образно-интонационное восприятие музики, как фактор формирования творческого мышления студентов в 
классе хорового дирижирования // Психологическая подготовка студентов к музыкально-педагогической деятельности: 
Межвуз. сб. науч. ст. – Ханты-Мансийск, 1996. – С. 55–58. 

9. 2924. Соціальна педагогіка – соціальна робота: Навчальний посібник. – К.: ІЗМН, 1997. 
10. 2925. Соціально-педагогічний зміст народно-поетичних образів у творчості М.Д.Леонтовича // Музично -педагогічна і 

творча діяльність М.Д.Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури: Наук. доп. першої наук.-теор. 
конф. до 120-річчя від дня народж. М.Д.Леонтовича. – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 198–201. 

11. 2926. Песни Ф.Шуберта в формировании нравственно-эстетического опыта младших шкоьников // Ф.Шуберт в 
музыкальной педагогике: Сб. статей к 200-летию со дня рождения Ф.Шуберта. – Ханты-Мансийск, 1998. 

12. 2927. Педагогічні умови формування морально-естетичного досвіду молодших школярів засобами мистецтва // Наукові 
записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 1998. – С. 112–115. 

13. 2928. Методи формування емоційного мислення студентів у класі хорового диригування: (з досвіду роботи) // Музична 
освіта в Україні на межі тисячоліть: стан, проблеми, перспективи: Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. // Наукові записки /  
Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 1998. – Ч. 2. – С. 32–37. 

14. 2929. Теоретичні основи педагогічної соціалізації молодших школярів у процесі художньо -естетичної діяльності //  
Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 1999. – Ч. 1. – С. 47–51. 

15. 2930. Соціально-педагогічні проблеми соціалізації молоді засобами музичного мистецтва // Проблеми музично-естетич-
ного виховання підростаючого покоління на сучасному етапі: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Кіровоград, 1999. – 
С. 41–44. 

16. 2931. Розвиток інноваційного потенціалу студентів музичного факультету в організації практикуму роботи з хором // 
Сучасні педагогічні технології у вищих педагогічних закладах освіти: Зб. наук. праць. – Ніжин, 2000. – Ч. 2. – С. 152–155. 

17. 2932. Соціально-педагогічний зміст навчання і виховання музично обдарованої молоді // Наукові записки / Ніжин. держ. 
пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2000. – С. 47. 

18. 2933. Емоційно-ціннісний зміст аналізу партитури в класі хорового диригування // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун -
т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. – № 1. – С. 55–58. 

19. 2934. Науково-педагогічна діяльність І.Огієнка у розвитку сучасної національної освіти // Національна освіта: т радиції і 
новації у контексті ідей І.Огієнка: Збірник. – Житомир, 2002. – С. 65–67. 

20. 2935. Сучасні підходи у підготовці вчителя музики до роботи в системі особистісно-орієнтованої музичної освіти // Науко-
ві записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – Психолого-педагогічні науки. – № 1. – С. 48–52. 

21. 2936. Сучасні підходи до підготовки вчителя музики в курсі “Хорове аранжування” // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. 
ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – Психолого-педагогічні науки. – №  2. – С. 152–155. 

ХОМЕНКО АЛЛА БОРИСІВНА 

Народилася 1959 р. Закінчила музично-педагогічний факультет Ніжинського 
державного педагогічного інституту в 1980 р., заочне відділення Російської 
музичної академії ім. Гнєсіних у 1989 р. Працює у Ніжинській вищій школі з  1980 
на посадах концертмейстера (1980–1984 рр.), викладача (1984–1988 рр.), 
старшого викладача (з 1988 р.). Відмінник освіти України (1998 р.). Основний 
напрямок музичних досліджень – музична педагогіка. 

Наукові праці 

1. 2937. Словник вокальних термінів / Упорядник Володченко Ж.М. – Ніжин: НД ПУ, 2001. – 
74 с. У складі колект. авт. 

2. 2938. До проблеми розвитку самостійності студентів та виховання їх виконавської 
майстерності в класі постановки голосу на музичному факультеті // Матеріали 
всеукраїнської науково-практичної конференції “Професійна підготовка майбутнього 

вчителя”. – Ніжин, 2003. – С. 86–92. 
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ХОМЕНКО ЗОЯ ВОЛОДИМИРІВНА 

Народилася 1960 р. Закінчила музично-педагогічний факультет Ніжинсь-
кого державного педагогічного інституту в 1981  р. та диригентсько-

хоровий факультет Львівської державної консерваторії ім. М.Лисенка в 
1986 р. Працює у Ніжинській вищій школі з 1981  р. на посадах концерт -
мейстера (1981–1982 рр.), викладача (1982–1991 рр.), старшого викладача 
(з 1991 р.). Основний напрямок наукових досліджень – музична педагогіка. 

Наукові праці 

1. 2939. Місце української народної пісні в репертуарі хорового класу // Народна пісня та 
впровадження її в  учбово-виховний процес в умовах відродження національної культури: 

Матеріали респ. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1991. – С. 69–70. 
2. 2940. Педагогічні ідеї визначного діяча української музичної кульутри К.К.Пігрова // Освіта 

й виховання в Польщі й Україні (ХІХ–ХХ ст.): Матеріали міжнарод. наук. -практ. конф. – 

Ніжин, 1998. – Ч. 2. – С. 197–199. 
3. 2941. Проблема інтерпретації музичних творів на заняттях хорового класу // Наукові записки / Ніж ин. держ. пед. ун-т 

імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 1998. – С. 115–117. 

4. 2942. Психолого-педагогічна підготовка студентів музичних факультетів до практикуму роботи з хором // Наукові записки 
/ Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 1999. – Ч.1 . – С. 208–210. 

5. 2943. Структура музичної діяльності та її вплив на процес підготовки майбутнього вчителя музики // Наукові записки / 
Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 1999. – Ч. 2. – С. 69–71. 

6. 2944. До проблем формування диригентсько-хорових умінь майбутніх вчителів музики // Проблеми формування 

сучасного вчителя у вищій педагогічній школі: Наук.-метод. зб. – Ніжин, 1999. – С. 128–132. 
7. 2945. Основи техніки диригування: Навчально-методичний посібник / Упорядник Володченко Ж.М. – Ніжин, 2000. – 94 с. 

У співавт. 
8. 2946. Підготовка майбутніх вчителів музики до роботи з хором // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи 

Гоголя. – Ніжин, 2001. – С. 108–110. 

9. 2947. Оволодіння мануальною технікою у процесі хормейстерської підготовки майбутнього вчителя музики // Педагогічні 
науки: Зб. наук. праць СумДПУ ім. А.С.Макаренка. – Суми, 2001. – С. 77–82. 

10. 2948. До проблеми формування навичок розспівування хору у майбутніх учителів музики // Наукові записки / Ніж ин. 

держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – Психолого-педагогічні науки. – №2. – С. 90–92. 
11. 2949. Хормейстерська діяльність студентів у період педагогічної практики в школі // Актуальні проблеми підготовки 

учителя початкових класів у вищих педагогічних навчальних закладах: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.  – Глухів, 
2003. – С. 55–57. 

12. 2950. Професійно-важливі якості особистості студентів та їх вплив на хормейстерську діяльність // Мистецька освіта в 

контексті європейської інтеграції: Тези міжнар. наук. конф. – Київ-Суми, 2004. – С. 141–143. 
13. 2951. Методи роботи в класі диригування та їх вплив на підвищення ефективності навчання // Проблеми педагогіки 

музичного мистецтва: Зб. наук. – метод. ст. – Ніжин, 2004. – С. 30–33. 

ШУМСЬКА ЛЮДМИЛА ЮРІЇВНА 

Народилася 1956 р. Закінчила диригентсько-хоровий факультет Київської  

державної консерваторії ім. П.І.Чайковського в 1981  р. Працює у Ніжинськ ій 
вищій школі з 1983 р. на посадах викладача (1983–1989 рр.), старшого 
викладача (1989–2002 рр.), доцента (з 2002 р.). Відмінник народної освіти 
України (1997 р.). Заслужений діяч мистецтв України (2002  р.). Основний 
напрямок наукових досліджень – музикознавство. 

Наукові праці 

1. 2952. Фактурний прийом як художній засіб // Депонований рукопис.  – М., Бібліот ека ім . 

Леніна. 
2. 2953. Формування навичок фактурного аналізу хорових партитур у  с тудентів музично -

педагогічного факультету // Шляхи вдосконалення професійної підготовки вчителя в умовах 
перебудови вищої і середньої школи: Тези доп. міжвуз. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1990. – С. 87–88. 

3. 2954. Фольклорні джерела фактурних прийомів в кантатах Л.Дичко // Народна пісня т а впровадження її  в  учбово-

виховний процес в умовах відродження національної культури: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.  – Ніж ин, 1991.  – 
С. 85–86. 

4. 2955. Про деякі риси індивідуального авторського стилю хорової творчості Л.Дичко (на прикладі фактури кантати 

“Чотири пори року”) // Фольклор та професійне мистецтво: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1992. – С. 40–47. 
5. 2956. Основи техніки диригування: Навч.-метод. посібник / Упорядник Володченко Ж.М. – Ніжин, 2000. – 94 с. У співавт. 

6. 2957. Про деякі риси індивідуального стилю хорової творчості Л.Дичко (на прикладі втілення фольклорних 
першоджерел у фактурі кантати “Чотири пори року”) // Науковий вісник НМАУ ім. П.І.Чайковського. – К., 2002. – Вип. 19. – 

Книга 3. Леся Дичко: грані творчості: Збірка статей. – С. 64–73. 

7. 2958. Групові форми організації навчальної діяльності студентів в класі хорового диригування: Методичні 
рекомендації. – Ніжин, 2004. – 27 с. 

8. 2959. Формування хормейстерських умінь у класі хорового диригування: Методичні рекомендації. – Ніжин, 2004. – 25 с. 

9. 2960. Формування духовності майбутніх вчителів у творчій майстерні молодіжного хору “Світич” // Наукові записки / 
Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. 
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Фондові записи: 

1995 рік. Звукорежисер В.Бєлозьоров 

10. 2961. Я.Аркадельт. Ave Maria. 
11. 2962. М.Березовський. Єдинородний Сине. 
12. 2963. М.Березовський. Достойно єсть. 
13. 2964. М.Березовський. Прийдіте, поклонімся. 
14. 2965. М.Березовський. Радуйтеся, праведнії. 
15. 2966. М.Березовський. Чашу спасенія прийму. 
16. 2967. Д.Бортнянський. Под твою милість. 
17. 2968. А.Ведель. Достойно єсть. 
18. 2969. М.Дилецький. Єдинородний Сине. 
19. 2970. В.Зубицький. Обробка української народної пісні “За нашим стодолом”. 
20. 2971. Зільхер Г.Верьовка. Лорелей. 
21. 2972. О.Лассо. Матона. 
22. 2973. М.Леонтович. Богородице Діво, радуйся. 
23. 2974. Милославський. Обробка української народної пісні “Дівчино, прощай”. 
24. 2975. Т.Петриненко. Боже, Україну збережи. 
25. 2976. Раков. Обробка української народної пісні “Ой, дуб дуба”. 
26. 2977. Л.Сан Педро. Вечірня зірка. 
27. 2978. Дж.Сарті. Херувимська. 
28. 2979.  А.Туранков.Хваліте ім’я Господа. 

1997 рік. Звукорежисер Л.Більчинський 

29. 2980. А.Ведель. Ірмоси Пасхи. 
30. 2981. А.Ведель. Душе моя. 
31. 2982. А.Ведель. На ріках Вавілонських. (Концерт ля-мінор) 
32. 2983. А.Ведель. З нами Бог. 
33. 2984. А.Ведель. Плотію уснув. 
34. 2985. А.Ведель. Покаянія. (Концерт мі-мінор). 
35. 2986. А.Ведель. Світе тихий. 
36. 2987. М.Вериківський. Реквієм пам’яті М.Леонтовича. 
37. 2988. Дж.Гершвін. Сюїта з опери “Поргі і Бес”. 
38. 2989. М.Леонтович. Обробка української народної пісні “Ой. Устану я в понеділок”. 
39. 2990. С. Людкевич. Бодай ся когут знудив. 

1999 рік. Звукорежисер М.Дідківський 

40. 2991. А.Ведель. Різдвяні ірмоси. 
41. 2992. А.Гнатишин. Вірую. 
42. 2993. А.Кошиць. Обробка української народної пісні “Вийди, Грицю, на вулицю”. 
43. 2994. А.Кошиць. Обробка української народної пісні “На вулиці скрипка грає”. 
44. 2995. М.Леонтович. Обробка української народної пісні “За городом качки пливуть”. 
45. 2996. М.Леонтович. Обробка української народної пісні “Не стій, вербо”. 
46. 2997. М.Лисенко. Камо пойду от лиця Твоєго, Господи. 
47. 2998. Р.Твардовський. Аллелуйя. 
48. 2999. Шенендо /Спірічуел/. 
49. 3000. Р.Шуман. Циганське життя. 

2002 рік. Компакт-диск хору “Світич”: 19 творів, обсяг зучання – 47 хв. 

2002 рік. Звукорежисер М.Дідківський 

50. 3001. М.Вербицький. Хоровий концерт “Ангел вопіяше”. 
51. 3002. Л.Ревуцький. Дід іде. 
52. 3003. Д.Блажен. Сирба. 
53. 3004. А.Енахе. Жайвір. 
54. 3005. В.Кікта. Хоральна прелюдія. 
55. 3006. М.Леонтович. Гей, ви, стрільці Січовії. 
56. 3007. М.Леонтович. Світе тихий. 
57. 3008. М.Гумінілович. Там на горі маківці. 
58. 3009. В.Карпенко. Злагода. 
59. 3010. Я.Яциневич. Кант Великодню. 

ЮЩИК ТЕТЯНА ВІТАЛІЇВНА 

Народилася 1977 р. Закінчила музичний факультет Ніжинського 
державного педагогічного університету в 2002  р. Працює у Ніжинській 
вищій школі на посаді викладача (з 2003 р.). Основний напрямок наукових 
досліджень – теорія та історія педагогіки. 

Наукові праці 

1. 3011. Ідеї соціалізації особистості в процесі художньо-естетичної діяльності у 

педагогічному доробку Х.Д.Алчевської // Наукові записки / Ніж ин. держ. пед. ун -т імені 
Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – № 2. – С. 226–229. 
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КАФЕДРА ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

БІЛА НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА 

Народилася 1949 р. Закінчила Львівську державну консерваторію в 1974 р. 

Кандидат педагогічних наук (з 1985 р.), доцент (з 1989 р.). Працює у Ніжин-

ській вищій школі з 1985 р. на посадах ст. викладача (1985–1988 рр.), до-

цента (з 1988 р.). Основний напрямок наукових досліджень – музична 
педагогіка, педагогіка вищої школи. 

Наукові праці 

1. 3012. Подготовка студентов к музыкально-эстетическому воспитанию школьников // 

Эстетика ленинизма и современность: Тез. науч.-практ. конф. – Запорожье, 1980. – 

С. 40–42. 

2. 3013. Партитурная транскрипция как средство обучения в классе баяна // Разв ит ие 

слуха, певческого голоса и музыкально-творческих способностей учащихся общеобра-

зовательных школ: Тез. науч.-практ. конф. – М., 1982. – С. 50–51. 

3. 3014. Застосування партитурної транскрипції // Музика. – 1982. – №  5. – С. 21. 

4. 3015. Складові творчості // Там само. – 1983. – №  3. – С. 21.  

5. 3016. Исследовательская деятельность студентов как условие подготовки к работе в школе // Взаимодейст в ие 

педагогического вуза и школы в музыкально-эстетическом воспитании. – К., 1984. – С. 6. 

6. 3017. Формирование творческой активности ст удентов музыкально-педагогических факультетов педвузов в 

процессе индивидуального обучения: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – К., 1985. – 18 с. 

7. 3018. К вопросу определения понятия духовного мира личности и его формирования // Формирование духовног о 

мира молодежи в свете решений XXVII съезда КПСС: Тез. науч.-практ. конф. – Львов, 1986. – С. 3–4. 

8. 3019. Совершенствование профессиональной подготовки будущего учителя музыки // Комплексний подход в 

профессиональной подготовке будущего учителя: Отчет. –1987. – Деп. в ОЦНИ “Школа и педагогика” МП СССР и 

АПН СССР, №  2.87.0059134. 

9. 3020. Из опыта подготовки учителя музыки в классе основного инструмента // Проблеми высшей школы.  – К., 

1988. – Вып. 64. – С. 100–104. 

10. 3021. К проблеме нравственно-эстетического воспитания студентов в процессе их  музыкально -эстетической 

деятельности // Эстетическое сознание как фактор социального ускорения: Материалы науч.  – практ. конф. –

Запорожье, 1988. – С. 5. 

11. 3022.  Профессиональное становление учителя: Монография. – Запорожье, 1988. – 34 с. – Деп. в ОДНИ “Школа и 

педагогика” М.П.СССР и АПН СССР, №  09, 88, 0068147. У співавт. 

12. 3023. Подготовка студентов музыкально-педагогических факультетов к воспитательной, просветительской и 

творческой работе в школе: Метод. рек. – Винница, 1988. – Вып. 2. – 48 с. У співавт. 

13. 3024. Деловые игры в профессиональной подготовке учителя музыки: Метод. рек.  – Нежин, 1988. – 48 с. 

У співавт. 

14. 3025. Активизация подготовки студентов музыкально-педагогических факультетов к педагогической практике: 

Метод. рек. – Нежин, 1988. – 36 с. У співавт. 

15. 3026. Учебно-познавательные задачи в индивидуальном обучении: Метод. рек. – Нежин, 1989. – 36 с. 

16. 3027. Вдосконалення виконавської майстерності майбутнього вчителя музики // Шляхи вдосконалення 

професійно-педагогічної підготовки вчителя в умовах перебудови вищої і середньої школи: Тез. доп. міжвуз. наук. -

практ. конф. – Ніжин, 1990. – Ч.2. – С. 57–58. 

17. 3028. Роль народної пісні в підготовці вчителя музики в класі баяна // Народна пісня та впровадження її в  учбов о -

виховний процес вумовах відродження національної культури: Матеріали респ. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1991.  – 

С. 65–66. 

18. 3029. Роль фольклора в становленні баяна // Фольклор та професійне мистецтво: Мат еріали Всеукр. наук.-практ. 

конф. – Ніжин, 1992. – С. 88–89. 

19. 3030. Проблема творчої активності студентів музично-педагогічних факультетів в теорії і практиці вузівського 

навчання // Актуальні проблеми педагогіки і психології. – Ніжин, 1995. – С. 29–33. 

20. 3031. Гра в навчально-виховній діяльності вчителя та професійно-педагогічній підготовці студентів: Метод. рек.  – 

Ніжин, 1998. – 54 с. У співавт. 

21. 3032. Підготовка студентів музичних факультетів до роботи в хореографічних класах // Наукові зап иски / Ніж ин. 

держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – 1999. – Психолого-пед. науки. – Ч. 2. – С. 90–94. У співавт. 

22. 3033. Мистецтво у формуванні світоглядної культури особистості // Там само. – Ч. З. – С. 29–31. 

23. 3034. Професійна мотивація як фактор активізації пізнавальної ді-яльності майбутнього вчителя музики в класі 

основного інструменту // Проблеми формування сучасного вчителя у вищій педагогічній школі. Шляхи підв ищення 

пізнавальної активності студентів педагогічного навчального закладу. – Ніжин, 1999. – С. 113–118. 

24. 3035. До проблеми розвитку творчого мислення студентів в процесі індивідуального навчання // Наук. записки / 

Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. – Психолого-пед. науки. – С. 108–111. 

25. 3036. Специфіка формування навичок гри на додатковому інструменті (студентів-піаністів на баяні)  //  Мат еріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції “Професійна підготовка майбутнього вчителя”. – Ніжин, 2003. – 

С. 75–81. 
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26. 3037. До питання концертмейстерської підготовки майбутнього вчителя музики // Проблеми педагогіки музичного 

мистецтва: Матеріали конф. “Становлення і розвиток музично-педагогічної освіти в Україні”. – Ніжин, 2004. – С. 109–115. 

27. 3038. Специфіка виконання фортепіанних творів П.І.Чайков ського на баяні // Проблеми педагогіки музичного 

мистецтва: Матеріали конф. “Становлення і розвиток музично-педагогічної освіти в Україні”. – Ніжин, 2004. – 

С. 160–168. У співавт. 

28. 3039. Колір у сприйнятті музики // Проблеми педагогіки музичного мистецтва: Матеріали конференції “Станов -

лення і розвиток музично-педагогічної освіти в Україні”. – Ніжин, 2004. – С. 174–179. У співавт. 

ГОЛУБ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 

Народилася 1959 р. Закінчила музично-педагогічний факультет Ніжинського 

державного педагогічного інституту ім М.В.Гоголя в 1985 р. Працює у Ніжин-

ській вищій школі з 1986 р. на посадах викладача (1986–1996 рр.), ст. викладача 

(з 1996 р.). Основний напрямок наукових досліджень – музична педагогіка. 

Наукові праці 

1. 3040. До питання підготовки вчителя музики загальноосвітньої школи в класі бандури 

на музично-педагогічному факультеті // Народна пісня та впровадження її в  учбово-

виховний процес в умовах в ідродження національної культури: Тез. доп. респ. наук.-

практ. конф. – Ніжин,1991. – С. 66–68. 

2. 3041. До питания вокальної роботи в класі бандури // Художньо-творчий розвиток 

учнів у школах естетичного виховання: Тез. доп. обл. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1995. – 

С. 54–55. 

3. 3042. Ансамблеве музикування – ефективний засіб творчого розвитку  майбутніх вчителів у класі бандури // 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Професійна підготовка майбутнього вчителя”. – Ніж ин, 

2003. – С. 9–13. 

4. 3043. Специфіка формування поліфонічного мислення майбутніх вчителів у класі бандури  // Наукові записки / 

Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – Психолого-пед. науки. – №  1. – С. 64–66. 

5. 3044. Традиції української кобзарської школи та творчий розвиток студентів // Матеріали Всеукр. наук. -практ. 

конф. “Становлення і розвиток музично-педагогічної освіти в Україні”. – Ніжин, 2004. – С. 95–98. 

ГРОЗДОВСЬКА ОЛЬГА ГРИГОРІВНА 

Народилася 1944 р. Закінчила музично-педагогічний факультет Ніжин-

ського державного педагогічного інституту в 1971 р. Працює у Ніжинськ ій 

вищій школі з 1971 р. на посадах викладача (1971–1986 рр.), ст. викладача 
(з 1986 р.). Основний напрямок наукових досліджень – музична педагогіка. 

Наукові праці 

1. 3045. Підготовка студентів до різних форм позакласної роботи (з досвіду клубу “Ліра” )  

// Шляхи вдосконалення професійно-педагогічної підготовки вчителя в умовах 

перебудови вищої і середньої школи: Тез. доп. міжвуз. наук.-практ. конф. – Ніжин, 

1990. – Ч. 2. – С. 77–78. 

2. 3046. Развитие личности в нравственно-эстетическом общении (из опыта работы 

клуба “Лира”) // Соціалізація особистості як проблема національної освіти: Тез. доп. 

наук.-практ. конф. – Ніжин, 1994. – Ч. 2. – С. 108–110. 

3. 3047. Вербалізація як засіб розкриття художньо-творчих здібностей дітей // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-

т. імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 1999. – Психолого-пед. науки. – Ч. 2. – С. 103–107. 

4. 3048. Формування у студентів відчуття дихання при розучуванні і виконанні інструментальних творів // Сучасні 

пед. технології у вищих закладах освіти: Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. – Ніжин, 2001. – Ч. 2. – С. 169–173. 

5. 3049. Розвиток емоційної сфери школярів молодшого в іку в процесі підготовки до виховних заходів // Наукові 

записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – 2001. – Психолого-пед. науки. – №  2. – С. 33–36.  

ГУСЕЙНОВА ЛАРИСА ВАСИЛІВНА 

Народилася 1962 р. Закінчила виконавський факультет Азербайджанської державної консер -

ваторії в 1985 р. Працює в Ніжинській вищій школі з 1990  р. на посадах викладача (1990–

1995 рр.), ст. викладача (з 1995 р.), заступник декана факультету культури і мистецтв (з 

2003 р.). Основні напрямки наукового дослідження – музичне виконавство, музична педагогіка 
вищої школи. 

Наукові праці 

1. 3050. Робота над розвитком пальцевої (дрібної) техніки у класі основного інструменту (фортепіано)  на музично -

педагогічних факультетах // Шляхи вдосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя музики: Матеріали 

Всеукр. наук.-метод. конф. – Луганськ, 1998. – С. 56–58. 

2. 3051. Розвиток пальцевої (дрібної) техніки студентів у класі фортепіано // Проблеми формування сучасного 

вчителя у вищій педагогічній школі: Наук.-метод. зб. – Ніжин, 1999. – С. 122–128. 
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3. 3052. До проблеми формування інструментально-виконавської культури майбутніх учителів музики // Наукові 

записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 1999. – Психолого-пед. науки. – Ч. 2. – С. 37–39. 

4. 3053. Теоретичні основи інструментально-виконавської підготовки вчителя музики // Наукові записки / Ніжин. держ. 

пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2000. – Психолого-пед. науки. – С. 77–80. 

5. 3054. До проблеми вдосконалення методів навчання в процесі інструментально-виконавської підготовки 

майбутнього вчителя музики // Сучасні педагогічні технології у вищих педагогічних закладах освіти: Матеріали 

Всеукр. наук.-метод. конф. – В 2 ч. – Ніжин, 2001. – Ч. 2. – С. 173–177. 

6. 3055. Виконавська культура вчителя музики як проблема дослідження // Наукові записки / Ніжин. держ . пед. ун -т  

імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2001. – Психолого-пед. науки. – С. 100–103. 

7. 3056. Виховання професійних якостей у процесі формування виконавської культури майбутнього вчителя музики // 

Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. – К., 2001. – Вип. 30. – С. 202–207. 

8. 3057. Специфіка підготовки музиканта-педагога до інструментально-виконавської діяльності у початковій школі // Вісник 

Чернігівського державного педагогічного університету: Педагогічні науки. – Чернігів, 2002. – Вип. 10. – С. 193–195. 

9. 3058. Інструментально-виконавська творчість як засіб професійної підготовки педагога-музиканта // Наукові 

записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. – Психолого-пед. науки. – №  1. – С. 103–105. 

10. 3059. Педагогічні умови формування виконавської культури майбутнього вчителя музики / / Наукові записки / 

Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. – Психолого-пед. науки. – №  3. – С. 44–46. 

11. 3060. Інструментально-виконавська діяльність як засіб професійної підготовки майбутнього вчителя музики // 

Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2002. – Педагогічні 

науки. – №  6. – С. 48–51. 

12. 3061. Критерії та рівні сформованості готовності майбутнього вчителя музики до інструментально-виконавської 

діяльності // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – Психолого-пед. науки.  – 

№  1. – С. 36–38. 

13. 3062. Довідник виконавця-інструменталіста: Навчальний посібник. – Ніжин: НДПУ, 2003. – 91 с. У сладі колект. авт. 

14. 3063. Структура готовності майбутніх учителів музики до інструментально-виконавської діяльност і //  Мист ецька 

освіта в контексті європейської інтеграції: Тези міжнар. наук. конф. (30 червня  – 2 липня). – Київ – Суми, 2004. – 

С. 158–160.  

15. 3064. Проблемна інтеграція дисциплін інструментально-виконавського циклу як педагогічна інновація // Інновації у  

вищий освіті: Матеріали першої міжнар. конф. – Ніжин, 2004. – С. 103. 

16. 3065. Педагогічна модель формування готовності до інструментально-виконавської діяльності // Наукові записки / 

Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – Психолого-пед. науки. – №  1. – С. 61–64. 

17. 3066. Інтеграція дисциплін інструментально-виконавського циклу як педагогічна проблема // Вісник Глух ів ського 

державного педагогічного університету. – Глухів, 2004. – Педагогічні науки. – Вип. 4. – С. 100–103. 

ДАЛЛАДА ТАМІЛА ГРИГОРІВНА 

Народилася 1939 р. Закінчила філологічний (з музикою) факультет Ніжинського державного 

педагогічного інст ит ут у ім. М.В.Гоголя у 1962 р., музично-педагогічний факультет 

Київського державного педагогічного інституту ім О.М.Горького в 1970  р. Працює в Ніжинській 

вищій школі з 1962 р. на посадах асистента (1962–1982 рр.), ст. викладача (1982 р.). Основний 
напрямок наукових досліджень – музична педагогіка. 

Наукові праці 

1. 3067. Значення вдосконалення навчально-виховного процесу в класі основного інструменту на музично-

педагогічному факультеті // Шляхи вдосконалення професійно-педагогічної підготовки вчителя в умовах 

перебудови вищої і середньої школи: Тез. доп. міжвуз. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1990. – Ч. 2. – С. 78–79. 

2. 3068. Методичні рекомендації до організації та проведення виконавської практики студентів музично-педагогічних  

факультетів у класі основного інструменту. – К., 1991. – 32 с. 

3. 3069. Шляхи поліпшення професійно-педагогічної орієнтації слухачів музичного в ідділення ФМП // Вдосконалення 

роботи по орієнтації молоді на педагогічні професії: Тези доп. респ. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1991. – С. 109–110. 

4. 3070. Вивчення фортепіанних творів М.В.Лисенка в класі основного інструменту // Вивчення життя і творчості 

М.В.Лисенка в школі і вузі: Метод. рек. – Суми, 1992. – С. 66–70. 

5. 3071. Духовність фортепіанної музики М.Лисенка // Творчість М.Лисенка і духовний розвиток особистості: 

Матеріали наук.-практ. читань. – Чернігів, 1992. – Ч. 2. – С. 29–31. 

6. 3072. Вплив народної музично-поетичної творчості на фортепіанне мистецтво // Фольклор та професійне 

мистецтво: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1992. – С. 67–68. 

7. 3073. Підготовка майбутніх учителів до проведення музичної Шевченкіани в школі // Т.Шевченко і сучасність: 

Матеріали наук.-метод. конф. – Чернігів, 1992. – С. 30–31. 

8. 3074. Підготовка майбутніх учителів музики до проведення позакласної роботи в школі // Українська музична 

культура: ювілеї, нові історичні факти, естетичні та просвітницькі проблеми: Матеріали наук.-практ. конф. (кв ітень, 

1993). – Дрогобич, 1993. 

9. 3075. Виховання творчої самостійності студентів у процесі інструментальної підготовки // Наукові записки / Ніж ин. 

держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 1999. – Психолого-педагогічні науки. – Ч. 2. – С. 53–57. 

10. 3076. Розвиток творчої активності майбутніх учителів музики у процесі інструментальної підготовки // Сучасні 

педагогічні технології у вищих закладах освіти: Матеріали Всеукр. конф. – Ніжин, 2001. – Ч. 2. – С. 165–169. 

11. 3077. Проблема інтонування у клавірній педагогіці XVII–XVIII ст. // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені 

Миколи Гоголя. – Ніжин, 2001. – Психолого-пед. науки. – №  2. – С. 197–199. 
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ДОРОХІН ВОЛОДИМИР ГРАНЛІСОВИЧ 

Народився 1962 р. Закінчив оркестровий факультет Воронезького 

інституту мистецтв у 1986 р. Лауреат міжнародних конкурсів: конкурс 
баянних ансамблів м. Бишкек (1992 р.),”Грай баян” м. Ржев (Росія, 2005 р.), 

дуетів баяністів м. Москва-Химки (Росія,2005 р.). Заслужений артист 
України (з 1996 р.). Працює в Ніжинській вищій школі з 1986  р. на посадах 

викладача (1986–1991 рр.), ст. викладача (1991–1994 рр.), доцента (з 

1994 р.). З 1989 р. по 2005 р. підготував 10 лауреатів і дипломантів 

Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів. Відмінник народної освіти 
України (з 1995 р.). Основний напрямок наукових досліджень – музичне 

виконавство, музична педагогіка. 

Наукові праці 

1. 3078. Формування творчої активності у студентів музично-педагогічних факульт етів 

при вивченні творів органної музики // Роль мистецтв у вихованні творчої особистості: Матеріали респ. наук. -практ. 

конф. – Кіровоград, 1990. – С. 42–43. 
2. 3079. Роль поліфонічного репертуару в становленні професійної підготовки майбутнього вчителя музики. // Шляхи 

вдосконалення професійно-педагогічної піготовки вчителя в умовах перебудови вищої і середньої школи: 

Матеріали наук.-практ. конф. – Ніжин, 1990. – Ч. 2. – С. 72–73.  

3. 3080. Деякі проблеми вивчення клавірних творів Й.С.Баха у класі баяну // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун -т  

імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. – Психолого-пед. науки. – №  1. – С. 111–115. 

4. 3081. Виховання баяніста. Проблеми та суперечності методик // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені 

Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – Психолого-пед. науки. – №  2. – С. 48–51.  

5. 3082. Про фактор інструментарію в артикуляції на баяні клавірної музики Й.С.Баха // Науковий вісник: Зб. ст.  – К ., 
2004. – Вип. №37: Стиль музичної творчості: естетика, теорія, виконавство. – С. 273–280. 

6. 3083. Розвиток поліфонічного мислення через вивчення клавірних творів Й.С.Баха у класі баяна // Проблеми 

педагогіки музичного мистецтва: Зб. наук.-метод. ст. – Ніжин, 2004. – С. 83–87. 

7. 3084. Деякі особливості виконання клавірної музики Й.С.Баха на баяні // Актуальні питання баянно-акордеонного 

виконавства та педагогіки в музичних навчальних закладах: Зб. матеріалів І та ІІ Між нар. конф.  – Луганськ, 2005.  – 

С. 72–78. 

8. 3085. Артикуляція в аспекті музично-виконавського інтонування // Науковий вісник: Збірка ст атей. – К ., 2005.  – 

Вип.38: Стиль музичної творчості: естетика, теорія, виконавство. 
9. 3086. Музична артикуляція як феномен багаторівневої вимови // Український вимір: Міжнарод. зб. інформаційних , 

освітніх, наукових методичних статей і матеріалів з України та діаспори. – Ніжин, 2005. 

10. 3087. “Інтонування” та “Артикулювання” в структурі музичного мовлення // Література та культура полісся. – Ніжин, 

2005. – Вип. 30.  

Фондові записи 

11. 3088. Черніков В. “Ковбой”. 

12. 3089. Гайденко А. “Коло нареченої”. 

13. 3090. Рунчак В. “Російська” з циклу “Портрети композиторів”. 

14. 3091. Черніков В. “Сюїта”. 

15. 3092. Бьольман Л. “Токката” (для органу). 

16. 3093. Лисенко М. Українська рапсодія № 2. 

17. 3094. Мьоркель Т. Фантазія (для органу). 

18. 3095. Новіков А. – Різоль М. “Огонек”. 

19. 3096. Митькін В. – Різоль М. “Козача-кавалерійська”. 
20. 3097. Соловйов-Сєдой В. – Різоль М. “Играй мой баян”. 

21. 3098. Табачник М. –Різоль М. “Давай закурим”. 

22. 3099. Новіков А. – Різоль М. “Смуглянка”. 

23. 3100. Блантер М. – Різоль М. “Моя любимая”. 

КОТЛІНСЬКА ЛЮБОВ ГРИГОРІВНА 

Народилася 1958 р. Закінчила музично-педагогічний факультет Ніжинсь-

кого державного педагогічного інституту в 1983 р. Працює в Ніжинській 
вищій школі з 1983 р. на посадах викладача (1983–1988 рр.), стажиста-

дослідника (1988–1990 рр.), викладача (1990-1992 рр.), ст. викладача 
(з 1992 рр.). Основний напрямок наукових досліджень – музична педагогіка. 

Наукові праці 

1. 3101. До проблеми формування художньої культури майбутніх учителів музики // 

Шляхи вдосконалення професійно-педагогічної підготовкивчителя в умовах перебудови 

вищої і середньої школи: Тез. доп.міжвуз. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1990. – Ч. 2. – 

С. 64–65. 

2. 3102. К вопросу о художественно-педагогической подготовке будущего учителя 
музыки // Формирование духовной культуры учащейся молодежи и школьников в 

процессе художественного воспитания. – К., 1990. – С. 77–81. – Деп. в ОЦНИ “Школа и педагогика” МП СССР и 

АПН СССР, 1990, №  360–90. 



К а ф е д р а  і н с т р у м е н т а л ь н о - в и к о н а в с ь к о ї  п і д г о т о в к и  

 109 

3. 3103. Формирование художественной культуры будущих учителей музыки как педагогическая проблема // 

Формирование личности советского учителя: Тез. докл. науч.-практ. конф. “Педвуз ипроблемы совремеиной 

общеобразовательной школы”. – Кривой Рог, 1990. – С. 109. 

4. 3104. Формування художньої культури майбутніх учителів музики як педагогічна проблема // Наукові записки / 

Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин,1999. – Психолого-пед. науки. –Ч.2. – С. 66–68. 

5. 3105. Використання англійських дитячих пісень на заняттях концертмейстерського класу // Сучасні педагогічні 

технології у вищих закладах освіти: Матеріали конф.: У 2 ч. (Травень, 2000). – Ніжин, 2001. – Ч. 2. – С. 155–158. 

6. 3106. До проблеми визначення рівня сформованості художньої культури студентів музичних факультетів // Наукові 

записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2001. – Психолого-пед. науки. – №  2. – С. 116–120. 

7. 3107. Визначення критеріїв поняття “музичності” живопису як засіб інтеграції художніх знань майбутніх  учителів  

музики // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Професійна підготовка майбутнього в чителя” . – 

Ніжин, 2003. – С. 6–9. 

8. 3108. Особливості професійної підготовки студентів -початківців у класі основного інструменту (фортепіано) // 

Проблеми педагогіки музичного мистецтва: Матеріали конф. “Становлення і розвиток музично-педагогічної освіти в  

Україні”. – Ніжин, 2004. – С. 61–64.  

ЛЯШЕНКО ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА 

Народилася у 1968 р. Закінчила виконавський факультет Харківського 

університету мистецтв імені І.П.Котляревського (1995  р.), аспірантуру 

Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського (2004  р.) 
Працює у Ніжинській вищій школі з 1995  р. на посадах концертмейстера 

(1995–1999 рр.), викладача з 2004 р. Основний напрямок наукових дослід-

жень – історія українського музичного мистецтва, музичне краєзнавство. 

Наукові праці 

1. 3109. Пісенно-хорова культура Чернігівщини в 20-ті. – 30-ті роки ХХ століття // Літера-

тура та культура Полісся. – Ніжин, 2002. – Вип.18. – С. 192–197. 

2. 3110. Роль громадсько-культурних товариств у розвитку музичної освіти на 

Чернігівщині (перша третина ХХ століття) // Література та культура Полісся.  –  Ніж ин, 

2002. – Вип. 21. – С. 335–339. 

3. 3111. Концертно-виконавська діяльність Імператорського російського музичного товариства на Чернігів щині на 

початку ХХ століття // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. праць. – К ., 2002.  – №  23. – С 

198–202. 

4. 3112. Товариство “Просвіта” і музично-театральна культура Чернігівщини початку ХХ століття // Теоретичні 

питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. праць. – К., 2003. – №  24 (Ч. 2). – С 76–80. 

5. 3113. Музично-хорова освіта в вищих навчальних установах Чернігівщини в першій третині ХХ століття // Київське 

музикознавство. Культурологія і мистецтвознавство. – К., 2004. – Вип.13. – С. 275–281. 

6. 3114. Шляхи вдосконалення і професіоналізації Чернігівського музичного училища в першій третині ХХ ст оліт т я // 

Чернігівське музичне училище ім. Л.М.Ревуцького: 100 років. – Чернігів, 2004. – С 29–50. 

 

ПАВЛЕНКО ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

Народився у 1980 р. Закінчив музичний факультет Ніжинського державного 
педагогічного університету (в 2002 р.). Навчається у Харківському універ-

ситеті мистецтв (з 2002 р., з/в). Працює у Ніжинській вищій школі на посаді  

викладача (з 2003 р.). Основний напрямок наукових досліджень – музична 

педагогіка. 

Наукові праці 

1. 3115. Особливості музично-виконавської інтерпретації блюзу // Проблеми педагогіки 

музичного мистецтва: Матеріали конф. “Становлення і розвиток музично-педагогічної 

освіти в Україні”. – Ніжин, 2004. – С. 171–173.  

ПАЛАЄВА НАДІЯ МИХАЙЛІВНА 

Народилася 1947 р. Закінчила музично-педагогічний факультет Ніжинського державного педаго-

гічного інституту в 1972 р. Працює у Ніжинській вищій школі з 1972 р. на посадах викладача (1972 –

1985 рр.), ст. викладача (з 1985 р.). Основний напрямок наукових досліджень – музична педагогіка. 

Наукові праці 

1. 3116. Підготовка студентів до проведення позакласної роботи // Шляхи вдосконалення професійно-підготовчої 

підготовки вчителя в умовах перебудови вищої і середньої школи: Тез. доп. міжвуз. наук.-практ. конф. – Ніжин, 

1990. – С. 70. 

2. 3117. Організація художніх вечорів у школах естетичного виховання // Художньо-творчий розвиток учнів у школах  

естетичного виховання: Матеріали обл. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1995. – С. 52–53. 
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ПАЩЕНКО ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА 

Народилася 1947 р. Закінчила музично-педагогічний факульт ет  Ніжин -

ського педагогічного інституту в 1969 р. Працює у Ніжинській вищій 

школі з 1970 р. на посадах концертмейстера (1970–1973 рр.), викладача 

(1973–1988 рр.), ст. викладача (з 1988 р.). Основний напрямок наукових 
досліджень – музична педагогіка. 

Наукові праці 

1. 3118. Інтерпретація музичного твору як засіб професійного становлення майбутнього 

вчителя музики // Шляхи вдосконалення професійно-педагогічної підготовки вчителя в  

умовах перебудови вищої і середньої школи: Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. – 

Ніжин, 1980. – С. 74–75. 

2. 3119. Вплив народної музично-поетичної творчості на фортепіанне мистецтво // 

Фольклор та професійне мистецтво: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1992. – С. 67–68. 

 

 

РЕВЕНЧУК ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА 

Народилася 1957 р. Закінчила музично-педагогічний факульт ет  І вано -

Франківського державного педагогічного інституту ім. В.Стефаника 

в 1984 р. Працює у Ніжинській вищій школі з 1984  р. на посадах асистента 

(1984–1994 рр.), ст. викладача (з 1994 р.). Основний напрямок наукових 
досліджень – музична педагогіка вищої школи. 

Наукові праці 

1. 3120. Формування концертмейстерських умінь у майбутніх учителів музики // Науков і 

записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 1999. – Психолого-пед. 

науки. – Ч. 2. – С. 48–52. 

2. 3121. Феномен музичного мислення та педагогічні проблеми його формування // 

Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2001. –Психолого-пед. науки. – №  2. – С.  77–

81. 

3. 3122. Проблема спілкування у професійній підготовці майбут нього вчителя музики // Наукові записки / Ніжин. 

держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. – Психолого-пед. науки. – С. 47–49. 

4. 3123. До суті поняття “педагогічна взаємодія” //  Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – 

Ніжин, 2003. – Психолого-пед. науки. – С. 26–28. 

5. 3124. Проблема взаємодії викладача та студента – традиції та інновації // Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції “Інновації у вищій освіті”. – К., 2003. – С. 206–207. 

6. 3125. Критерії діагностики взаємодії викладача та студента у музично-освітньому процесі // Матеріали міжнар. 

наук. конф. “Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: теоретичні та методичні засади розвитку”. – Київ -

Суми, 2004. – С. 127–129. 

7. 3126. Проблеми навчальної взаємодії викладача та студента у процесі фортепіанного навчання // Наукові записки 

Глухівського держ. пед. університету.  

8. 3127. Діагностика процесу навчальної взаємодії викладача та студента у класі фортепіано // Наукові записки / 

Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – Психолого-пед. науки. – С. 97–100. 

РЕЗАН ЛАРИСА ІВАНІВНА 

Народилася 1969 р. Закінчила музичний факультет Ніжинського державного педагогічного 

інституту в 1995 р. Працює у Ніжинській вищій школі з 1998 р. на посаді викладача. Основний 
напрямок наукових досліджень – музична педагогіка. 

Наукові праці 

1. 3128. Формування інтонаційно-драматургічного способу мислення у студентів в процесі музично-виконавської 

підготовки // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 1999. – Психолого-пед. науки.  – 

Ч. 2. – С. 40–44. 

2. 3129. Музично-виконавська підготовка в теорії та практиці навчання (історичний аспект) // Там само. – Ніжин, 

2000. – Психолого-пед. науки. – С. 121–124. 

3. 3130. Педагогічні проблеми структури та змісту музично-виконавського процесу // Наукові записки / Ніж ин. держ . 

пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – Психолого-пед. науки. – №  2. – С. 32–34.  

4. 3131. Діагностичні уміння у музично-виконавському процесі // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи 

Гоголя. – Ніжин, 2004. – Психолого-пед. науки. – С. 25–28. 
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РОЗЕН ВЕДДА АБРАМІВНА 

Народилася 1934 р. Закінчила Московський державний музично-педагогічний 

інститут у 1961 р. Дипломант Варшавського радіоконкурсу “Шопен навіки 

живий” (1981 р.). Працює в Ніжинській вищій школі з 1959  р. на посадах 

викладача (1959–1961 р.), ст. викладача (1961–1989 рр.), доцента (1989–

1999 рр.), ст. викладача (з 1999 р.). Підготувала 7 лауреатів та І дипло-

манта Всесоюзних т а Всеукраїнських міжвуз івських конкурсів ст уден-

т ів-п іан істів. Основний напрямок наукових досліджень – музична 
педагогіка. 

Наукові праці 

1. 3132. Изучение стилевых особенностей музыки разных эпох в классе фортепиано: 
Метод. рек. – Ніжин, 1989. – 44 с. У співавт. 

2. 3133. Эстетическое воспитание школьников І–IV классов в процессе слушания музыки: Метод. рек. – Ніжин, 
1989. – 44 с. У співавт. 

3. 3134. Принципы организации учебного репертуара в классе фортепиано: Метод. рек. – Ніжин, 1990. – І8 с. У співавт. 
4. 3135. Фортепиано во внеклассной музыкальной работе с младшими школьниками: Метод. рек.  – Ніжин, 1990. – 

19 с. У співавт. 
5. 3136. Вивчення стильових особливостей музики різних епох у класі фортепіано: Метод. рек. – Ніжин, 2000. – 24 с. 
6. 3137. Вивчення стильових особливостей музики С. Прокоф’єва наприкладі фортепіанного циклу “Швидкоплин-

ності”: Метод. рек. – Ніжин, 2001. – 20 с. 

ШУМСЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

Народився 1960 р. Закінчив оркестровий факультет Київської консерва-
торії ім. П.І.Чайковського в 1985 р. Лауреат міжнародних конкурсів: конкурс 
баянних ансамблів (м. Бишкек, 1992 р.), “Грай баян” м. Ржев (Росія, 2005 р.), 
конкурс дуетів баяністів м. Москва-Химки (Росія, 2005 р.). Заслужений 
артист України (з 1996 р.). Працює у Ніжинській вищій школі з 1985  р.: на 
посадах викладача (1985–1990 рр.), ст. викладача (1990–1994 рр.), доцента 
(1994–2002 рр.), завідуючого кафедри інструментально-виконавської підго-
товки (з 2002 р.). Основний напрямок наукових досліджень – музична 
педагогіка. 

Наукові праці 

1. 3138. Можливості раціональної аплікатури в формуванні виконавської культури 
студентів музично-педагогічних факультетів // Шляхивдосконалення професійно-педагогічної майстерності вчителя 
в умовах перебудови вищої і середньої школи: Матеріали наук.-практ.конф. – Ніжин, 1990. 

2. 3139. Професійне становлення вчителя: Монографія. – Запоріжжя, 1988. – Деп. в НЦНІ “Школа і педагогіка” МО 
СРСР і АПН СРСР. У співавт. 

3. 3140. Підготовка студентів музичних факультетів до роботи в хореографічних класах // Наукові записки / Ніж ин. 
держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – 1999. – Психолого-педагогічні науки. – Ч. 2. – С. 90–95. У співавт. 

4. 3141. Проблема концертмейстерської підготовки майбутніх вчителів музики // Матеріали міжнародної конференції 
“Інновації у вищій освіті – 2003”. – К., 2003. 

5. 3142. Специфіка формування навичок гри на додатковому інструменті (студентів-піаністів на баяні)  //  Мат еріали 
науково-практичної конференції “Професійна підготовка майбутнього вчителя”. – Ніжин , 2003. 

6. 3143. Ритмосхеми як засіб формування концертмейстерських навичок // Матеріали конференції “Становлення і 
розвиток музично-педагогічної освіти в Україні”. – Ніжин, 2004 . 

7. 3144. Ж анрово-стильові особливості музики А.П’яццоли // Матеріали конференції “Становлення і розвиток 
музично-педагогічної освіти в Україні”. – Ніжин, 2004. 

Фондові записи 

8. 3145. Черніков В. “Ковбой”. 
9. 3146. Гайденко А. “Коло нареченої”. 
10. 3147. Рунчак В. “Російська” з циклу “Портрети композиторів”. 
11. 3148. Черніков В. “Сюїта”. 
12. 3149. Бьольман Л. Токката (для органу). 
13. 3150. Лисенко М. Українська рапсодія (№  2) 
14. 3151. Мьоркель Т. Фантазія (для органу). 
15. 3152. Новіков А. – Різоль М. “Огонек”. 
16. 3153. Митькін В. – Різоль М. “Козача-кавалерійська”. 
17. 3154. Соловйов -Сєдой В. – Різоль М. “Играй, мой баян”. 
18. 3155. Табачник М. – Різоль М. “Давай закурим”. 
19. 3156.  Новіков А. – Різоль М. “Смуглянка”. 
20. 3157. Блантер М. – Різоль М. “Моя любимая”. 

Фондові записи (Київ – 2002) 

21. 3158. В.Зубицький “За нашим стодолом”  
22. 3159. Д.Блажин. “Сирба”. 
23. 3160. О.Енахе “Ж айвір”. 
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Художні твори 

24. 3161. Гуреєв Ю. Танцює “Подолянчик”. – К.: Муз. Україна, 1981. 
25. 3162. “Білим лебедем звуть...”: Для хору  у супроводі фортепіано / Слова Т.Д.Пінчук // “Білим лебедем звуть...”: 

Фотоальбом. – Ніжин, 2003. 

ЩЕРБІНІНА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА 

Народилася 1961 р. Закінчила виконавський факульт ет  Донецького 
музично-педагогічного інституту в 1986 р. Працює у Ніжинській вищій 
школі з 1986 р. на посаді викладача. Основний напрямок наукових 
досліджень – педагогіка вищої школи. 

Наукові праці 

1. 3163. Порівняльний аналіз виконавських інтерпретацій музичного твору як засіб 
активізації творчого мислення студента // Проблеми формування сучасного вчителя у  
вищій педагогічній школі: Наук.-метод. зб. – Ніжин, 1999. – С. 118–122. 

2. 3164. Формування відчуття музичного стилю у майбутніх учителів музи ки в  процес і 
інструментальної підготовки // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи 
Гоголя. – 1999. – Психолого-педагогічні науки. – Ч. 2. – С. 44–47. 

3. 3165. До проблеми авторського тексту в процесі формування виконав ського стилю 
музиканта-педагога // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя . – 

2000. – Психолого-пед. науки. – С. 64–67. 
4. 3166. Формування концертмейстерських навичок у процесі роботи над фактурою музичного твору // Сучасні пед. 

технології у вищих пед. закладах освіти: Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. – Ніжин, 2001. – Ч. 2. – С. 178–181. 
5. 3167. Розвиток музично-стильових уявлень як проблема фахової підготовки музиканта-педагога // Наукові записки 

/ Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – 2001. – Психолого-пед. науки. – С. 118–121. 
6. 3168. Проблема стилю у музично-виконавській інтерпретації // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені 

Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. – Психолого-пед. науки. – С. 115–117. 
7. 3169. Шляхи формування стиле-слухового досвіду молодших школярів // Вісник ЧДПУ: Педагогічні науки.  – 

Чернігів, 2002. – Вип. 10. – С. 196–198. 
8. 3170. Проблеми стилю у виконавській практиці студентів музичного факультету // Вісник ЛДПУ.  – Луганськ, 2002. – 

№  6(50). – С. 45–48. 
9. 3171. Метод інтонаційно-стильового осягнення музики в класі інструментально-виконавської підготовки // 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Інновації у вищій освіті”. – К., 2003. – С. 167. 
10. 3172. Інновації в систематизації навчально-виконавського репертуару майбутнього вчителя музики // Мат еріали 

міжнародної наукової конференції “Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: теоретичні т а методичні 
засади розвитку”. – Київ -Суми, 2004. – С. 190–192. 

11. 3173. Педагогічна діагностика музично-стильових уявлень майбутніх учителів музики // Наукові записки / Ніж ин. 
держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – Психолого-пед. науки. – С. 88–90. 

12. 3174. Розвиток музичного сприймання як умова формування музично-стильових уявлень студентів // Наукові 
записки Глухівського державного педагогічного університету.  
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КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ПРАВОЗНАВСТВА 

І. СЕКЦІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

БОЙКО ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ 

Народився 1958 р. Закінчив Чернівецький державний університет у 1980  р . 
Працював у Ніжинській вищій школі з 1980 по 2004 рр. Кандидат 

історичних наук (з 1989 р.), доцент кафедри історії України НДПІ 
ім. М. Гоголя (з 1990 р.). Захистив докторську дисертацію у 2003 р. Декан 
історико-правознавчого факультету (1999–2003 рр.). Доцент кафедри 
історії України та правознавства з 2003 р. по січень 2004 р. Основний 
напрямок наукових досліджень – суспільно-політична історія України 

ХХ століття. 

Наукові праці 

1. 3175. Кредо, за яким – майбутнє (до 70-річчя праць В.І.Леніна “Соціалізм і в ійна” та 
“Про лозунг Сполучених Штатів Європи”. // Ранок. – 1985. -№  8. 

2. 3176. Діяльність Чернігівської більшовицької організації по керівництву класовим вихованням робітничої молоді в  
роки першої світової в ійни (1914–1917 рр.) // І Чернігів . обл. наук. конф. з іст. краєзнавства (грудень, 1985): Тез. 

доп. – Чернігів, 1985. – С. 73–74. 
3. 3177. Исторический опыт борьбы большевистской партии за свержение царского самодержавия и капит алисти -

ческого строя: Метод. рек. курса “Молодежи о партии” комсомольской политучебы. – Чернигов, 1986. – 26 с. 
4. 3178. З історії діяльності більшовицьких організацій України по залученню робітничої молоді до революційної 

боротьби (1914 – лютий 1917 рр.) // Укр. іст. журн. – 1986. – №  8. – С. 97–104. 
5. 3179. Планы семинарских занятий, контрольные работы по истории КПСС и методические рекомендации к ним 

(для студентов-заочников). – Нежин, 1987.  У співавт. 

6. 3180. Диспут в молодежной аудитории: Метод. рек. в помощь пропагандистам и организаторам комсомольской 
политучебы. – Чернигов, 1987. – 33 с. 

7. 3181. Организация самостоятельной работы студентов в процессе изучения истории КПСС: Метод. рек.  – Неж ин, 
1988. У співавт. 

8. 3182. Как подготовить и провести диспут в молодежной аудитории: Метод. рек. – Чернигов, 1988. – 24 с. 
9. 3183. Рабочая молодежь – надежный источник пополнения рядов РСДРП (на примере биографии П.А.Воро-

нова) // Актуальные проблемы исследования биографии пролетарских революционеров: Тез. докл. и сообщ. респ. 
науч.-практ. конф. (12–14 окт. 1988). – Николаев, 1988. – С. 268–271. 

10. 3184. Ученье К.Маркса о преемственности поколений в революционном преобразовании общества // Марксизм и 
современность: Тез. докл. обл. науч. – практ. конф. (12–13 мая 1988). – Глухов, 1988. – С. 81–82.  

11. 3185. Діяльність більшовиків Чернігів щини по залученню молоді до революційної боротьби (1910–1914 рр.) //II 
Чернігів . обл. наук. конф. з іст. краєзнавства (шрудень, 1988): Тези. доп. – Чернігів; Ніжин, 1988. – С. 81. 

12. 3186. В.И.Ленин о преемственности поколений в революционном преобразовании общества и современность // 
Молодежь и перестройка: Тез. Харьков. науч.-практ. конф. – Харьков, 1988. – С. 51–54. 

13. 3187. Удовольствие с роковыми последствиями: Метод. рек. к лекции о вреде наркомании.  – Чернигов, 1988. – 

26 с. (У співавт.). 
14. 3188. Конкретно-исторические особенности рабочей молодежи России в годы первой мировой войны // Молодеж ь 

и актуальные проблемы исторической науки: Тез. обществ.-полит. чтений, посвящ. 70-летию комсомола Украины. – 
К., 1989. – С. 100–102. 

15. 3189. Рабочая молодежь как источник пополнения рядов большевистских организаций в годы первой мировой 
войны (1914 – февраль 1917 гг.) // Молодежь и актуальные проблемы исторической науки: Сб. материалов 
обществ.-полит. чтений, посвящ. XIX Всесоюз. парт. конф. (24–25 мая 1988). – К., 1989. – С. 21–22.  

16. 3190. Идейно-воспитательное значение изучения биографии Н.К.Крупской // Творческое наследие Н.К.Крупской и 

современная школа: Тез. докл. и сообщ. респ. науч.-практ. конф. (23–25 февр. 1989). – Горловка, 1989. – С. 17–18. 
У співавт. 

17. 3191. До питания про політику царського уряду в галузі народної освіти на Україні (1914 – лютий 1917)  // Між в уз. 
наук.-практ. конф., присвяч. 1000-річчю школи Київської Русі: Тез. доп. – Ніжин, 1989. – С. 34–36. У співавт. 

18. 3192. Деятельность большевистских организаций Украины по вовлечению рабочей молодежи в революционную 
борьбу (1914 – февраль 1917рр.): Автореф. дис... канд. ист. наук. – К., 1989. – 24 с. 

19. 3193. Диспут як засіб формування комунікативної культури студентів педагогічного вузу // Шляхи удосконалення 
проф.-пед. підготовки вчителя в умовах перебудови вищої і середньої школи: Тез. доп. міжвуз. наук.-практ. конф.  – 

Ніжин, 1990. – Ч. 1. – С. 65–66. 
20. 3194. Роль методики малих груп у вдосконаленні підготовки студентів педвузу // Там само. – С. 66–67. У співавт. 
21. 3195. Формування професійних якостей у майбутніх вчителів на семінарських заняттях за методикою малих груп // 

Формування світоглядних позицій вчителя у процесі навчання та виховання: Тез. міжвуз.  наук.-практ. конф. (25–
26 трав. 1990). – Дрогобич, 1990. – С. 86–87. У співавт. 

22. 3196. У роки революційного передгроззя (Робітнича молодь України напередодні Лютневої революції) // Повер т а-
ючись до джерел: 3б. статей. – К., 1990. – С. 3–8. 

23. 3197. Здійснення українізації Ніжинського інституту народної освіти (1923–26 рр.) // Література та культура 
Полісся. – Ніжин, 1990. – Вип. 1. – С. 102–103. 
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24. 3198. ”Разумная середина”: либеральные идеи Б.Н.Чичерина об образовании и воспитании студенческой  
молодежи // Либеральные реформы 1860-х годов и развитие общественной мысли в России: Тез. межвуз. науч.  – 
практ. конф. молодых ученых. – Измаил, 1991. – С. 22–26. У співавт. 

25. 3199. Майбутньому вчителю про культуру дискусії: Метод. рек. – Ніжин, 1991. – 21 с. У співавт. 

26. 3200. Методичні матеріали та плани семінарських занять з історії народів СРСР (1861 – лютий 1917 рр.). – Ніж ин, 
1991. – 30 с. У співавт. 

27. 3201. Історія: Програма вступного екзамену для абітурієнтів (1992). – Ніжин, 1992. – 9 с. У співавт. 
28. 3202. Методика малих груп як засіб активізації роботи студентів на семінарських заняттях з історії України // Місце 

України у світовій історії та особливості вивчення даної проблеми у педагогічному вузі: Тез. м іж в уз. наук. -практ. 
конф. – К., 1992. – С. 175–177. У співавт. 

29. 3203. Ніжинська науково-дослідча кафедра історії, культури і мови в історичному контексті 20–30-х рр. // 
Література та культура Полісся. – Ніжин, 1994. – Вип. 4. – С. 38–46. 

30. 3204. Досвід та уроки діяльності Ніжинської науково-дослідної кафедри історії культури і мови по здійсненню 
політики українізації // Там само. – Вип. 4. – С. 47–52. У співавт. 

31. 3205. Історія України: Навч. посібник для вступників до вузів. – Ніжин, 1993. –138 с. У співавт. 

32. 3206. Використання методики малих груп на уроках з народознавства // Методика. Досвід. Пошук: Наук.  – мет од. 
зб. – Ніжин, 1994. – Вип. 1. – С. 51–57. У співавт. 

33. 3207. Участь Ніжинської науково-дослідної кафедри історії, культури і мови у в ідродженні національно-культурної 
спадщини України (20–30-ті роки) // 3б. матеріалів до 1000-річчя Ніжина. – Ніжин, 1994. 

34. 3208. Історія України у XX столітті (20–90-ті роки): Навч. посібник для студентів. – Ніжин: Стиль, 1994. – 284 с. 
35. 3209. На переломі: студії з новітньої історії України (кв ітень 1994 – квітень 1995) // Сівер. літопис. – 1995. – №  4. 
36. 3210. Історія України, всесвітня історія у сучасному баченні: Навч. посіб. для абітурієнтів та с таршокласників.  – 

Ніжин, 1996. – 98 с. У співавт. 

37. 3211. Україна 1991–1995 років: Тіні минулого чи контури майбутнього? (Нариси з новітньої історії): Нав ч. пос іб.  – 
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8. 3292. Історія України в ХІХ – на поч. ХХ ст. Запитання та в ідповіді: Навч. посібник для студентів ІІІ курсу 
стаціонару іст.-прав. факультету. – Ніжин, 2004. – С. 3–132. У співавт. 

9. 3293. Історія України в ХІХ – поч. ХХ ст. Проблеми вирішення: Навч.-метод. посібник для студентів -заочників 
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напрям наукових досліджень – історіографія історії України, суспільно-

політична історія України ХІХ ст. 
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3. 3297. Актуальні проблеми сучасної історіографії Кирило-Мефодіївського товариства // Наукові праці Кам’янець-

Подільського держ. пед. ун-ту: Історичні науки. – 2001. –Т. 7 (9). – С. 332–339.  
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17. 3311. Підручники та посібники з історії, як категорії масових історіографічних джерел // Історичні і політологічні 
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МОСКАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ 

Народився 1952 р. У 1974 р. закінчив історичний факультет Чернігівського 

державного педагогічного інституту ім. Т.Шевченка. Кандидат історичних 

наук (з 1990 р.), доцент (з 1993 р.). Основний напрямок наукових дослід-

жень – стародавня історія України та історичне краєзнавство. 
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1. 3318. Использование материалов местной печати в идейно-политическом воспитании 
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2. 3319. Деякі аспекти входження Чернігово-Сіверщини до складу Росії на початку 
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7. 3324. Ніжин і Ніжинщина у 2-й пол. ХVII–ХVIII ст.: Навч.-метод. посіб. з іст. краєзнавства. – Ніжин, 1997. – С. 3–37. 

У співавт. 
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8. 3325. Прилуцький козацький полк // Сіверянський літопис. – 1999. – №  4. – С. З-8. 

9. 3326. Стародавня історія України з археологією: Навч.-метод. посібник для студентів заочної форми нав чання.  – 

Ніжин, 2001. – С. 3–100. 
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РИЧКА ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 

Народився 1955 р. У 1977 р.закінчив Київський державний педагогічний 
університет ім. Т.Шевченка. З 1979 р. – провідний науковий співробітник 
інституту історії НАН України. У 1998 р. захистив докторську дисертацію 
з історії церкви Київської Русі. Працює у Ніжинській вищій школі з 2003 р . на 
посаді професора кафедри історії України та правознавства (за 
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історія Давньоруської держави. 

Наукові праці 
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У співавт. 

45. 3599. Історія України (сер. ХVII–ХVIII ст.): Навч.-метод. посібник для студентів-заочників. – Ніжин, 2002. – С. 3–44. 

46. 3600. Книга І.О.Кочергіна “Олександр Поль: мрії, справи, спадщина” // Сіверянський літопис. – 2002. – №  6. – С. 129–
130. – Рец. на кн.: Кочергін І. Олександр Поль: мрії, справи, спадщина. – Дніпропетровськ: Нац. Гірнічна акад. України, 
2002. – 222 с. У співавт. 

47. 3601. Козацький міф: романтична утопія чи реальний план дій? // Література та культура Полісся. – Ніж ин, 2003. – 

Вип. 21. – С. 72–76. У співавт. 
48. 3602. Розвиток освіти в Україні ІІ пол. ХV  – поч. ХVІІ ст. // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи 

Гоголя. – Ніжин, 2003. – №  1. – С. 96–99. У співавт. 
49. 3603. Програма підсумкового екзамену з історії. – Ніжин, 2003. – С. 10–15. У співавт. 

50. 3604. Довідник з історії України для вступників на історико-правознавчий факультет. – Ніжин, 2004. – С. 3–11. У співавт. 
51. 3605. Історія Магдебурзького права в Ніжині // Поляки в Ніжині. – Ніжин, 2004. – Вип. 2. – С. 135–148.  

СЕМЕНОВА МАРИНА ВАЛЕНТИНІВНА 

Народилася 1974 р. Закінчила історико-філологічний факультет Ніжинсь-
кого державного педагогічного інституту в 1997  р. Працює у Ніжинській 
вищій школі з 1999 р. на посаді асистента. Основний напрямок наукових 
досліджень – історичне краєзнавство та історія України сучасної доби. 

Наукові праці 

1. 3606. Історія України: Навч.-метод. посібник для студентів неісторичних факультетів. – 
Ніжин, 2001. – С. 3–113. У співавт. 

2. 3607. Матеріали та рекомендації з музейно-архівної практики для студентів ІІ курсу: 
Навч.-метод. посібник. – Ніжин, 2002. – С. 3–44. У співавт. 

3. 3608. До питання про етнічні меншини у Ніжині та їх етнокультурний розвиток // 
Література та культура Полісся. – Ніжин, 2002. – Вип. 18. – С. 49–56. 

4. 3609. Польова археологічна практика: Навч. – метод. посібник. – Ніжин, 2003. – С. 3–

124. У співавт. 

СТРАШКО ЄВГЕНІЯ МАТВІЇВНА 

Народилася 1950 р. Закінчила історичний факультет Пензенського 
державного педагогічного інституту в 1971 р. Кандидат історичних наук (з 
1977 р.), доцент (1983 р.). Працює у Ніжинській вищій школі з 1982  р. на 
посадах ст. викладача (1982–1983 рр.), доцента (з 1983 р.), завідувача 
кафедри історії України та правознавства  (з 1990 р.). Основний напрямок 
наукових досліджень – середньовічна історія України, історичне 

краєзнавство, гендерні дослідження історії України.  

Наукові праці 

1. 3610. Об освещении в исторической литературе борьбы петроградских большевиков за 
установление советской власти на местах // Из истории партийных организаций 
центральной России. – Пенза, 1972. – С. 165–174. – (Учен. зап. Пензен. пед. ин-та, 
Т.121.)  

2. 3611. В.И.Ленин о развитии социально-политической активности трудящихся // Полит. агитация .  – Пенза, 1974.  – 
№  22. – С. 9–13. 

3. 3612. Историческая борьба большевистских организаций Среднего Поволжья за создание советского аппарата 

государственного управления и ликвидацию буржуазных органов местного самоуправления // Партия в период 
строительства социализма и коммунизма: Сборник трудов. – М., 1977. – С. 32–55. 

4. 3613. Великий Октябрь и борьба большевиков за создание советского государственного аппарата // Всесоюзная 
науч.-практ. конф. (13–15 сент. 1977 года). – М., 1977. – С. 3–6. 
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5. 3614. Борьба пензенских большевиков за создание советских органов управления // Полит. агитация.  – Пенза, 
1977. – №  19. – С. 25–29. 

6. 3615. Методические рекомендации по изучению истории КПСС и планы семинарских занятий. – Пенза, 1980. – С. 1–45. 
7. 3616. Деятельность большевиков Среднего Поволжья по формированию советских  органов государственного 

управления. (Ноябрь 1917 – май 1918). – Пенза, 1982. – С. 44–75. 
8. 3617. Методические рекомендации по учебно-исследовательской работе студентов. – Пенза, 1980. – С. 1–41. 

У співавт. 
9. 3618. Як слухати і записувати лекцію? Як готуватись до семінарських занять // Мет од. поради першокурсникам 

педагогічного вузу. – Ніжин, 1984. – С. 9–13. 
10. 3619. Первая народная революция эпохи империализма и Черниговщина: Метод. рек. – Чернигов, 1985. – С. 3–

125. У співавт. 
11. 3620. Методика використання місцевого матеріалу у викладанні історії КПРС // І Чернігів . обл. наук. конф. з іст. 

краєзнавства (грудень, 1985): Тези доп. – Чернігів, 1985. – С. 141–142. 
12. 3621. Методические рекомендации к лекции на тему: // ХХVІІ съезд КПСС о задачах идейно-политического 

воспитания трудящихся. – Чернигов, 1986. – С. 3–28. У співавт. 

13. 3622. Планы семинарских занятий и контрольных работ по истории КПСС: Метод. реком. для студентов-заочников. – 
Нежин, 1987. – С. 1–57. У співавт. 

14. 3623. Организация самостоятельной работы студентов в процессе изучения истории К ПСС: Мет од. реком. для 
студентов І курса. – Нежин, 1988. – С. 14–16. У співавт. 

15. 3624. Спецкурс “Ж изнь и деятельность видных соратников В.И.Ленина в учебно-воспитательном процессе 
Нежинского пед. института”: Тез. докл. и сообщ. респ. науч.-практ. конф. (Октябрь, 1988). Ч. 2. – Николаев , 1988.  – 
С. 45–47. 

16. 3625. Використання краєзнавчого матеріалу у студентських наукових роботах (з досвіду Ніжинського педінституту ім . 

М.Гоголя) // ІІ Чернігов. обл. наук. конф. з іст. краєзнавства. – Чернігів; Ніжин, 1998. – Вип. 1. – С. 40–42. У співавт. 
17. 3626. Идейно-воспитательное значение изучения биографии Н.К.Крупской // Творческое наследие Н.К .Крупской и 

современная школа: Тез. респ. науч.-практ. конф. (23–25 февр. 1989). – Горловка, 1989. – С. 17–19.  
18. 3627. Роль методики малих груп у вдосконаленні підготовки студентів педвузу // Шляхи вдосконалення профес і йно-

педагогічної підготовки вчителя в умовах перебудови вищої і середньої школи: Тези доп. між. вуз. наук.-практ. конф.  – 
Ніжин, 1990. – Ч. 1. – С. 66–67. У співавт. 

19. 3628. Методичні матеріали та плани семінарських занять з історії народів СРСР (1861–1917). – Ніжин, 1991. – С. 3–30.  

20. 3629. Актуальні проблеми оптимізації учбового процесу за методикою малих груп (на матеріалах “Соціально -
політичної історії ХХ ст”) // Формування світоглядних позицій вчителя в процесі навчання і виховання: Тези доп. м іж . 
вуз. наук. конф., присвяч. 50-річчю Дрогобицького держ. пед. ін-ту ім. І Франка (25–26 трав. 1990). – Дрогобич, 1990. – 
Ч.2. – С. 86–87. (У співавт.) 

21. 3630. “Разумная середина”: либеральные идеи Б.Н.Чичерина об образовании и воспитании студенческой 
молодежи // Либеральные реформы 1860-х годов и развитие общественной мысли в России: Мат ериалы меж. вуз. 
науч. конф. – Измаил, 1991. – С. 22–26. 

22. 3631. Методика малих груп як засіб активізації роботи студентів на семінарських заняттях з історії Укр аїни // Місце 

України у світовій історії та особливості вивчення даної проблеми у педагогічному вузі: Тези м іж . вуз. наук. -практ. 
конф. – Київ, 1992. – С. 175–177. У співавт.  

23. 3632. Історія. Програма вступного екзамену для абітурієнтів 1992. – Ніжин, 1992. – С. 3–9. У співавт. 
24. 3633. Зустріч заступника головного редактора “Українського гумористичного журналу” В.М.Рички з в икладачами і 

студентами Ніжинського педагогічного інституту // Укр. іст. журн. – 1993. – №  2–3. – С. 136–137. 
25. 3634. Заснування, структура і функції Ніжинського історико-філологічного товариства // До 100 -річчя Ніж инського 

історико-філологічного товариства: Тези і матеріали. – Ніжин, 1994. – С. 10–12. 
26. 3635. Використання методики малих груп на уроках народознавства // Методика. Досвід. Пошук.: Наук. -метод.зб.  – 

Ніжин, 1994. – Вип. 1. – С. 51–57. У співавт. 
27. 3636. Ідейність // Родинно-сімейна енциклопедія. – Київ, 1996. – С. 228. 
28. 3637. Ціннісні орієнтації // Родинно-сімейна енциклопедія. – К., 1996. – С. 353. 

29. 3638. Міське самоврядування в Ніжині у 2-й половині ХІХ ст. // Історія та культура Лівобережжя України: Мат еріали 
міжнар. конф. (травень, 1996). – К.; Ніжин, 1996. – С. 70–75. 

30. 3639. Історія України. Всесвітня історія у сучасному баченні: Навч. посіб. – Ніжин, 1996. – С. 3–98. У співавт. 
31. 3640. Ж іноча історія ХІХ ст. у європейському та українському вимірах. Фемінізм і осв іта (на матеріалах  жіночих 

освітніх закладів Чернігівщини) // Ж інки Чернівщини: історія і сучасність. Ж інка на порозі третього тисячоліття: 
Матеріали обл. наук.-практ. конф. (Лютий, 1999). – Чернігів, 1999. – С. 45–50. 

32. 3641. Гоголівський інститут у 20-х – 30-х роках // Сіверянський літопис. – 2000. – №  5. – С. 24–27. 
33. 3642. Ніжинська вища школа у розвої 20-х – 30-х років // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2000. – Вип. 14. – С. 

156–162. 
34. 3643. Нариси історії України (ХІХ – поч. ХХ ст.): Навч. посібник. – Ніжин, 2001. – С. 3–488. У співавт. 
35. 3644. Технологічні засади малих груп в навчанні історії у в ищій школі // Сучасні педагогічні технології у вищих 

педагогічних закладах освіти: Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. – Ніжин, 2001. – С. 128–132. 

36. 3645. Георгій Кониський в історико-культурному процесі України та Білорусі // Мінулая і сучасная гісторыя Магілёв а 
(Зборнік науковых прац удзельнікау Другой Международнай навуковай канферэнцыі “Гісторыя Магілёв а: м інулае і 
сучаснасць”). – Магілёу, 2001. – С 82–88. 

37. 3646. Ж іночі організації в суспільно-політичному житті України // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2002. – Вип. 
17. – С. 36–41. 

38. 3647. Ж іноча освіта в українській провінції другої половини ХІХ ст. як складова гендерної історії. (На матеріалах 
Чернігівщини) // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2002. – Вип. 17. – С. 98–104. 

39. 3648. Соціально-національна стратифікація студентства Лівобережної України на межі ХІХ–ХХ ст. // Літ ература та 
культура Полісся. – Ніжин, 2002. – Вип. 17. – С. 119–123. У співавт. 

40. 3649. Фемінізм і жіноча освіта в ХІХ ст. у європейському та українському вимірах. (На матеріалах  жіночих освітніх 
закладів Чернігівщині) // Український жіночій рух: здобутки і проблеми. – Дрогобич, 2002. – Вип. 1. – С. 44–51. 

41. 3650. Кухня чи парламент: де ваше місце жінки ? // Література та культура Полісся.  – Ніжин, 2002. – Вип. 20. – 
С. 273–277. 

42. 3651. Порівняльні дані виборців до Всеросійських установчих зборів по Могилівському та Чернігівському округах як 
джерело політичної географії Білорусі та Україні // Мінулая і сучасная гісторыя Магілева (Зборник науковых прац 
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удзельнікау ІІІ Международнай науковай конферэнцыі “Гісторыя Магілева: мінулае і сучаснасць”). – Магілеу , 2003. – 
С. 47–56. У співавт. 

43. 3652. Проблеми формування змісту шкільної освіти: “Круглий стіл”, Київ, 19 листопада 2002 р. // Іс т орія  в школах  
України. – 2003. – №  2. – С. 2–5. 

44. 3653. Програма підсумкового екзамену з історії. – Ніжин, 2003. – С. 3–4, 6–10, 28–43. У співавт. 
45. 3654. Довідник для вступників до державного педагогічного університету ім. Миколи Гоголя на історико-правознавчий 

ф-т. – Ніжин, 2004. – С. 3–28. У співавт. 
46. 3655. Історія слов’янських народів в ід найдавніших часів до кінця ХVІІ ст.: Навч.-метод.посібник для студентів -

заочників ІІ-ІІІ курсів. – Ніжин, 2005. – С. 3–220. У співавт. 
47. 3656. Історія слов’янських народів в ід найдавніших часів до кінця ХVІІ ст.: Навч.-метод. матеріали та плани 

семінарських занять для студентів І-ІІ курсу історико-юридичного факультету. – Ніжин, 2005. – С. 3–90. У співавт. 
48. 3657. Український фемінізм на тлі європейського жіночого руху ХІХ – поч. ХХ ст. // Література та культура Полісся. – 

Ніжин, 2005. – Вип. 28. – С. 100–107.  
49. 3658. Земське та міське самоврядування 2-ї пол. ХІХ ст. – 1918 р. у губерніях центральної Росії та Чернігів щини: 

порівняльний аналіз // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2005. – Вип. 29. – С. 227–235. У співавт. 

ПОТАПЕНКО МАКСИМ ВАСИЛЬОВИЧ 

Народився 1982 р. Закінчив історико-правознавчий факультет Ніжинського 
державного педагогічного університету ім. М.Гоголя у 2004  р., магіс-

тратуру (2005 р.). Працює асистентом кафедри історії України та 
правознавства (за сумісництвом). Провідна тема наукових досліджень – 
історія польської національної меншини в Україні у кінці ХІХ–І чверті 

ХХ століття. 

Наукові праці 

1. 3659. Польські політичні партії в  Центральній Раді // Україна і Польща в ХХ столітті: 
проблеми і перспективи взаємовідносин. – К.; Краків, 2002. – С. 42–44. У співавт. 

2. 3660. Особливості польського руху на Чернігівщині (1917–1918 роки) // Сіверянський 
літопис. – 2002. – №  6. – С. 62–63. У співавт. 

3. 3661. Біля витоків українського лівого радикалізму: історичний портрет Л. Бочковського // Література та культура 
Полісся. – Ніжин, 2002. – Вип. 21. – С. 118–125. У співавт. 

4. 3662. Поляки Чернігівщини у І чверті ХХ століття: на зламі трьох епох // Поляки в Ніжині. – Ніжин, 2004. – Вип. 2.  – 
С. 33–39. 

5. 3663. Католицький некрополь м. Ніжина // Там само. – С. 97–116. У співавт. 

ПОЛУЛЯХ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

Народився в 1959 р. Закінчив Київську національну Академію органів внутріш-
ніх справ. З 2000 року працює у Ніжинському державному університеті 
ім. М.Гоголя на посаді викладача кафедри історії України та правознавства. 
Основний напрям наукових досліджень – адміністративне право України. 

Наукові праці 

1. 3664. Правова просвіта – необхідна складова частина демократичної держави. // 

Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. –
Психолого-педагогічні науки. – Вип. 2. – С. 82–84. 

2. 3665. Адміністративне право України: Метод. рек. для студентів ІІ курсу історико-

правознавчого факультету. – Ніжин, 2002. – С 3–22 . 
3. 3666. Навчально-методичний посібник з правознавчих дисциплін для студентів І–

V курсів заочного в ідділення. – Ніжин, 2002. – С. 3–166. У співавт.  
4. 3667. Правознавство: Посібник для студ. нефахових спец. – Ніжин, 2003. – С. 3–125. У співавт. 

ІІ СЕКЦІЯ ПРАВОЗНАВСТВА 

ВЕЛИКАНОВА МАРИНА МИКОЛАЇВНА 

Народилася 1977 р. У 2000 р. закінчила Національну юридичну академію 
України ім. Ярослава Мудрого. Працює у Ніжинській вищій школі з 2001 р. на 
посадах викладача, старшого викладача (2003  р.) кафедри історі ї України 
та правознавства НДПУ ім. М.Гоголя.  

Наукові праці 

1. 3668. Навчально-методичний посібник з правознавчих дисциплін для студентів І–V 
курсів заочного в ідділення. – Ніжин, 2002. – С. 3–166. У співавт. 

2. 3669. Правознавство: Посібник для студентів нефахових спеціальностей. – Ніжин, 
2003. – С. 3–125. У співавт.  

3. 3670. Цивільне і сімейне право України: Навчально-методичний посібник. – Ніжин, 

2004. – С. 3–237. У співавт. 
4. 3671. Історичні передумови появи договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та 

технологічних робіт в цивілістиці // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2005. –Вип. 29. – С. 191–195. 
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ДУДЧЕНКО ОКСАНА СЕРГІЇВНА 

Народилася 1981 р. Закінчила історико-правознавчий факультет (2003 р.) 
та магістратуру (2004 р.) НДУ ім. М.Гоголя. З 2004 р. працює в Ніжинській 
вищій школі на посаді асистента (за сумісництвом). Основний напрямок 
наукових досліджень – цивільне та сімейне право України. 

Наукові праці 

1. 3672. Цивільне та сімейне право України: Навч.-метод. посібник. – Ніжин, 2004. – С. 3–
237. У співавт. 

2. 3673. Основи правознавства. Навчально-методичний посібник. – Ніжин, 2004. – С. 3–180. 

 

ЛУГОВИЙ ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ 

Народився 1963 р. Закінчив Національну Академію Внутрішніх справ у 
1997 р. З 1999 р. по 2003 рр. працював викладачем правознавчих дисциплін 
(за сумісництвом). З 2003 р. працює прокурором Борзнянського району. 

Основний напрямок наукових досліджень – кримінальне право та кримі-
нологія. 

Наукові праці 

1. 3674. Історія держави і права України і зарубіжних країн: Навч.-метод. посібник для 
студентів І-ІІ курсів. – Ніжин, 2001. – Ч. 1. – С. 3–31. 

2. 3675. Навчально-методичний посібник з правознавчих дисциплін для студентів І–
V курсів заочного в ідділення. – Ніжин, 2002. – С. 3–165. У співавт. 

3. 3676. Історична еволюція кримінальних покарань: в ітчизняний досвід // Літерат ура та 
культура Полісся. – Ніжин, 2002. – Вип. 21. – С. 63–68.  

ЛУНЯК МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

Народилася 1978 р. У 2000 р. закінчила юридичний факультет Дніпропет-
ровського національного університету. Працює у Ніжинському державному 
педагогічному університеті ім. М.Гоголя з 2000 р. на посаді викладача кафедри 
історії України та правознавства. Основний напрямок наукових досліджень –  
кримінологічна характеристика особистості злочинця. 

Наукові праці 

1. 3677. Начальництво як правова та філософська проблема // Право України. – 2002. – 
№  7. – С. 93–92. 

2. 3678. Характеристика правового статусу українських міст у складі Російської імперії //  
Література та культура Полісся. – Ніжин, 2002. – Вип. 17. – С. 81–84. 

3. 3679. Генеза проблеми начальництва в філософсько-правових концепціях // Держава і 

право. Юридичні і політичні науки: Спецвипуск. – К.; Дніпропетровськ, 2003. – С. 424–429. 
4. 3680. Історія держави та права зарубіжних країн: Лекційний курс та навч. – метод. 

матеріали. – Ніжин, 2003. – С. 3–25. 
5. 3681. Господарське право України: Навч.-метод. посібник. – Ніжин, 2003. – С. 3–328. 

6. 3682. Кримінологічна характеристика психології злочинця та профілактика насильницьких злочинів: Навч. 
посібник. – Ніжин, 2004. – С. 3–91. 

ПОЛОВКО ІРИНА ВІТАЛІЇВНА 

Народилася 1980 р. Закінчила історико-правознавчий факультет НДПУ  ім. 
М. Гоголя у 2002 р. Працює у Ніжинській вищій школі з 2002 року на посаді 
асистента кафедри історії України та правознавства. Основний напрямок 

наукових досліджень – теорія держави і права. 

Наукові праці 

1. 3683. Правознавство: Посібник для студентів нефахових спеціальностей. – Ніжин, 
2003. – С. 3–125. У співавт. 

2. 3684. Роль учителів у формуванні правової свідомості учнів загальноосвітньої школи //  
Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. –

Психолого-педагогічні науки. – Вип. 4. – С. 108–111. У співавт. 
3. 3685. Яким є рівень правової свідомості сучасної української молоді? (За матеріалами 

соціологічного дослідження на Чернігівщині) // Література та культура Полісся. – Ніж ин, 
2002. – Вип. 21. – С. 261–265. 
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СКАЛОЗУБ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 

Народився 1955 р. Закінчив Харківський юридичний інститут ім. Ф. Дзер-
жинського у 1980 р. З 1998 р. по 2003 р. працював викладачем правознавчих 
дисциплін (за сумісництвом). У теперішній час працює суддею Ніжинського 
міськрайонного суду. Основний напрямок наукових досліджень – теорія 
держави та права. 

Наукові праці 

1. 3686. Теорія права: Навч.-метод. посібник для студентів І курсу історико-правознав -

чого факультету. – Ніжин, 2001. – С. 3–27. 
2. 3687. Теорія держави та права: Навч.-метод. посібник для студентів-заочників І курсу. 

– Ніжин, 2003. С. 3–58. У співавт. 
 

КАФЕДРА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ 

БАРАНКОВ ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ 

Народився 1955 р. Закінчив історичний факультет Чернігівського дер жав-
ного педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка у 1980  р. Кандидат 
педагогічних наук (з 1993 р.). Працює у Ніжинській вищій школі з 2001 на 
посаді доцента кафедри всесвітньої історії. Основний напрямок наукових 
досліджень – історіографія всесвітньої історії, методика викладання 
історії та розвиток полікультурної освіти в Україні та закордоном.  

Наукові праці 

1. 3688. Рекомендации в помощь организаторам уроков патриотизма и мужества. – 

Чернигов, 1985. – 10 с.  

2. 3689. Методические рекомендации по подготовке и проведению недель пропаганды 
здорового образа жизни в трудовом коллективе. – Чернигов, 1988. – 6 с. 

3. 3690. Методические рекомендации по оформлению и организации работы методического кабинета, уголка 

трезвости. – Чернигов, 1988. – 6 с.  

4. 3691. Виховання громадянської активності учнів в різновікових групах у позашкільній діяльності // Педагогічна 

спадщина Н.К.Крупської і сучасна школа : Тези доп. і повідомлень обласної наук.-практ. конф. (4–5 квітня 1985 р.)  – 

Чернігів, 1989. – С. 131–132.  

5. 3692. Підготовка студентів до роботи з різновіковими групами учнів // Співробітництво вузу і школи – 

найважливіша умова підготовки вчителя: Тез. доп. обл. наук.-практ. конф. – Чернігів, 1990. – С. 76–77. 

6. 3693. Воспитание гражданской активности в разновозрастных группах по месту жительства // Форм ирование 
всесторонне развитой личности учащегося в системе внеурочной воспитательной работы школы -интерната: Сб. 

метод. реком. – К., 1991. – С. 73–77. 

7. 3694. Методичні рекомендації по організації педагогічної практики студентів 2–5 курсів історичного факультету.  – 

Чернігів, 1990. – 46 с. У співвав. 

8. 3695. Екологічне виховання учнів у туристсько-краєзнавчих виховних групах // Проблеми історичного і 

географічного краєзнавства Чернігівщини: 3б. ст. – Чернігів, 1991. – С. 73–77.  

9. 3696. Критерии воспитания гражданской активности учащихся в разновозрастных группах // Д иагностические 

методики как основа индивидуального подхода к развитию и воспитанию личности: Метод. реком.  – Сумы, 1991.  – 
С. 84–90.  

10. 3697. Шляхи підготовки студентів історичного факультету до формування в учнів культурно-національних 

цінностей // Тези доп. міжвуз. наук.-практ. конф. – Чернігів, 1992. – С. 66–67.  

11. 3698. Критерії розвиваючого навчання у фізичному вихованні школярів // Питання педагогіки та мет одики в ищої 

школи: Тези доп. міжвуз. наук.-практ. конф. – Чернігів, 1992. – С. 118–119.  

12. 3699. Діяльність земства по розвитку освіти в Україні. – Чернігів, 1993. – 120 с.  

13. 3700. М.І.Кібальчич: вчений, революціонер, громадянин. – Чернігів, 1993. – 110 с.  

14. 3701. Правдиві тонкощі життя: Вступ. ст. // Зуб П. Не прокляни себе. – Чернігів, 1994. – С. 2–6.  
15. 3702. На дорозі до храму: Вступ. ст. // Буденний В. Під сьомим небом. – Чернігів, 1994. – С. 3–6.  

16. 3703. Вступительная статья // Ульяницкая Л. Подарок первокласснику. – Чернигов, 1994. – С. 2.  

17. 3704. З любов’ю навзаєм // Буденний В. На в істрі власного меча. – Чернігів, 1995. – С. 37.  

18. 3705. Короткий довідник з історії для учнів середньої школи. – Чернігів, 1995. – 220 с. 

19. 3706. Погляди і практична діяльність Б.Грінченка та М.Коцюбинського щодо створення і функціонування українсь-

кої національної школи: Наук.-метод. посіб. для викладачів та студентів. – Чернігів, 1995. – 30 с.  

20. 3707. Тренинг как средство активизации при подготовке менеджеров и управленцев: Метод. реком.  – Чернигов , 

1996. – 18 с.  
21. 3708. Переднє слово // Буденний В. У слові пам’ять ожива. – Чернігів, 1996. – С. 2–4.  

22. 3709. Ж иття у слові // Буденний В. Дев’ятисил. – Чернігів, 1996. – С. 2–6.  

23. 3710. Передмова // Зайченко І.В., Ільченко Ж .Д. Концепція української національної школи у творчості 

Я.Ф.Чепіги. – Чернігів, 1996. – С. 4–5.  

24. 3711. Основні концептуальні положення з історії педагогіки і методичні вказівки до них: Навч. -метод. посіб. – 

Чернігів, 1996. – 80 с.  
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25. 3712. Передмова // Валентій Л.В. Мовний аналіз у школі. – Чернігів, 1996. – С. 2–4.  
26. 3713. Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич): Бібліографія творів. – Чернігів, 1996. – 12 с.  

27. 3714. Тренинг как средство активизации при подготовке руководителей и управленцев. – Чернигов, 1996. – 60 с.  

28. 3715. Педагогічна спадщина Я.Чепіги. – Чернігів, 1996. – 75 с.  

29. 3716. Книга на допомогу майбутньому вчителю. – Чернігів, 1996. – 30 с.  

30. 3717. Громадянське виховання в українській національній школі. – Чернігів, 1996. – 150 с.  

31. 3718. Громадянське виховання учнів в процесі вивчення історії. – Чернігів, 1996. – 120 с.  

32. 3719. Роздатковий матеріал з історії України у 5 класі. – Чернігів, 1996. – 80 с.  

33. 3720. Дидактичний матеріал з історії України для 7–9 класів. – Чернігів, 1996. – 95 с. 
34. 3721. Історія України: Плани та метод. поради до семінарських занять (Заочна форма навчання).  – Чернігів, 

1996. – 40 с.  

35. 3722. Удосконалення загально-педагогічної підготовки вчителя в педагогічних вузах України. – Чернігів, 1996. – 230 с.  

36. 3723. Хрестоматія з новітньої історії України (Для студентів неісторичних спеціальностей). – Чернігів, 1996. – 170 с.  

37. 3724. Психологічна підготовка майбутнього вчителя української національної школи. – Чернігів, 1996. – 167 с.  

38. 3725. Активні методи навчання студентів педагогічних вузів України. – Чернігів, 1996. – 135 с.  

39. 3726. Краєзнавчі матеріали з історії Чернігівщини (Для учнів середньої школи). – Чернігів, 1996. – 195 с.  

40. 3727. Навчальний посібник з історії педагогіки. – Чернігів, 1996. – 210 с. 
41. 3728. Хрестоматія з Історії України для 9–10 класів. – Чернігів, 1996. – 187 с.  

42. 3729. Історія педагогіки (Для студентів педагогічних вузів). – Чернігів, 1996. – 310 с. 

43. 3730. Democratik union of many-children families: summary about our achievements and diff iculties // Civil associations 

for the development of democracy in countries in transition.Seminar of famile association, September 25–29, 1996. – 

Вudapesht, 1996. – Р. 13–14.  

44. 3731. Psichologcal presumptions of tackling ethnic problems in Ukraina // Ethnic NGOs in vulticultural societies: 

European symposium on voluntary associations 8–13 Оctober, 1996. – Espoo, 1996. – P. 25–29.  

45. 3732. Вступ // Марцинюк С.П.,Ушак В.Я. Логіка в навчально-виховному процесі: Метод. реком. для учителів та 

працівників освіти з формування в учнів логічного мислення. – Чернігів, 1997. – С. 4–5.  
46. 3733. Чавдаров С. Х.: Бібліографія творів. – Чернігів, 1998. – 15 с.  

47. 3734. Ораторське мистецтво: Навч. прогр. для юридичного фак. Чернігівського держ. ін-ту економіки та 

управління. – Чернігів, 1999. – 8 с.  

48. 3735. На дорозі до храму осяяння // Будений В.Й. Шлях до осяяння: поетична збірка. – Чернігів, 2000. – С. 5–8.  

49. 3736. Виховання громадянина в Україні: етапи, проблеми завдання // Світ права. – 2001. – №  1. – С. 8–11.  

50. 3737. План-конспект уроку з громадянської освіти на тему “Що таке демократія?”// Світ право.  – 2001. – №  2. – 

С. 8–12.  

51. 3738. План-конспект уроку з громадянської освіти на тему “Громадянське суспільство і держава”.  – 2001. – №  2. – 
С. 12–16.  

52. 3739. Україна в контексті європейської перспективи: польські виміри // Україна і Польща в ХХ столітті: про блеми і 

перспективи взаємовідносин: Зб. наук. праць. – Київ; Краків, 2002. – С. 268–269.  
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39. 3961. Еволюція методологічних підходів та науково-проблемних орієнтацій в дослідженнях античної історії вчених  

Ніжинської вищої школи наприкінці ХІХ – в 1-й третині ХХ століття // Вісник ЧДПУ. – Вип. 27. – Чернігів, 2004. – Іст о-
ричні науки. – №  2. – С. 114–120.  

40. 3962. Ніжинська вища школа та її значення у розвитку культури і освіти // Ніжинська філологічна школа: минуле, 
сьогодення, майбутнє: Матеріали Другої міжнародної наук.-практ. студентської конф. – Ніжин, 2004. – С. 5–13. 

У співавт. 
41. 3963. Батюк Яків Петрович // Сучасна енциклопедія України. – К., 2004. – Т. 2. – С. 317. У складі колект. авт.  
42. 3964. Бережков Михайло Миколайович // Сучасна енциклопедія України. – К., 2004. – Т. 2. – С. 488. У складі 

колект. авт.  

43. 3965. Ніжинська вища школа // Чернігівщина incognita. – Чернігів, 2004. – С. 182–189. У співавт. 
44. 3966. Наукова діяльність О.І.Покровського у 20-х рр. ХХ ст.: конформізм чи методологічне переродження? // 

Література та культура Полісся. – Ніжин, 2005. – Вип. 28. – С. 155–162. 

45. 3967. Відомий науковий осередок України у Ніжині // Вісник національної академії України. – 2005. – №5. У 
співавт.. 

46. 3968. Нежинской высшей школе  – 200 лет // Информационный бюллетень УАПРЯЛ. – 2005. – №12. – С. 4–16. 
У співавт. 

47. 3969.  Ніжинська вища школа: сторінки історії. – Ніжин, 2005. – 420 с. У співавт.. 
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П Р И Р О Д Н И Ч О - Г Е О Г Р А Ф І Ч Н И Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т  

КАФЕДРА БОТАНІКИ 

БІЛОКОПИТОВА ВЄРОНІКА СТЕПАНІВНА 

Народилася 1946 р. Закінчила природничий факультет Харківського державного педаго гічного 
інституту ім.Г.С.Сковороди в 1970 р. Працювала в Ніжинській вищій школі з 1973  р. по 1991  р. 
на посадах викладача (1973–1986 рр.), ст. викладача (1986–1991 рр.). 

Наукові праці 

1. 3970. Поширення і фітоценотичні особливості деяких рідкісних видів Чернігівського Полісся // Актуальні п ит ання 

природознавства. – Ніжин, 1985. У співавт. 

2. 3971. Флористические находки в Черниговском Полесье // Флора и растительность Украины: Сб. науч. тр.  – К., 
1986. У співавт. 

3. 3972. Рациональное использование лекарственных растений Чернигов ского Полесья // Тез. докл. VІІІ съезда 

УБО. – К., 1987. У співавт. 
4. 3973. Антропогенные изменения некоторых лесных биоценозов Черниговского Полесья // Тез. докл. обл. науч.-

практ. конф. – Чернигов, 1987. – С. 56–57. У співавт. 
5. 3974. Унікальна пам’ятка природи – заповідне урочище Кістерська дача (Корюківський район) // Тез. доп. Чернігів . 

обл. наук. конф. з історії краєзнавства. – Чернігів; Ніжин, 1988. – С. 127–129. У співавт. 

6. 3975. Практические основы экологического образования и воспитания студентов // Тез. докл. респ. науч. 
семинара. – Мелитополь, 1988. – С. 87. У співавт. 

7. 3976. Науково-дослідна робота студентів на кафедрі ботаніки як важливий елемент вдосконалення підготовки 

вчителя біології. – Ніжин, 1990. – С. 12–13. У співавт. 
8. 3977. Сучасний стан болота Гальський мох (Чернігів . обл.) // Тез. доп. IX з’їзду УБТ. – К., 1992. У співавт. 

9. 3978. Состояние и охрана лекарственных растений в заказниках Черниговской области // Материалы IV 
междунар. конф. по мед. ботанике. – К., 1997. – С. 140–141. У співавт. 

10. 3979. Роль природных комплексів в екологічному вихованні // Франція та Україна: Наук.-практ. досвід у  конт ексті 

діалогу національних культур: Матеріали ІV міжнар. конф. – Дніпропетровськ, 1997. – С. 9. У співавт. 

ВАЩИШИНА ДЖАНЕЛЬ ЛЬВІВНА 

Народилася 1939 р. Закінчила Білоцерківський сільськогосподарський інститут у 1964 р. 
Кандидат с/г наук (з 1975 р.), доцент (з 1984 р.). Працювала в Ніжинській вищій школі з 1980 по 

1987 рр. на посадах ст. викладача (1980–1981 рр.), в.о.доцента (1981–1984 рр.), доцента 
(1984–1987 рр.). 

Наукові праці 

1. 3980. Одержання міжвидових гібридів картоплі // 50 років Сквирському дослідному полю: Зб.  – К., 1969. – 8 с. 

2. 3981. Використання поліплоїдів в селекції картоплі на стійкість  до вірусу Х // Картоплярство на Україні. – Б.м., 
1970. – 4 с. 

3. 3982. Исходный материал для селекции картофеля // Тезисы работы съезда ЦВОГиС им.  Н.И.Вавилова. – М., 

1972. – Вып. 2. – 1 с. 
4. 3983. Испытание отдельных серий диких видов картофеля на устойчивость к вирусу Х // Картоплярство. – 1972. – 

Вып. 3. – 3 с. 

5. 3984. Использование экспериментальной полиплодии в селекции картофеля на устойчивость к болезням: 
Автореф. дис. ... канд. с/х наук. -1974. – 26 с. 

6. 3985. Використання експериментальної поліплодії в селекції картоплі на стійкість проти в ірусних хвороб // 
Селекція і насінництво овочевих культур та картоплі. – Б.м., 1974. – 6 с. 

7. 3986. Изменение митотической активности у некоторых видов эспарцета разной плоидности // Тез. докл. III съезда 

генетиков и селекционеров Украины. – Б.м., 1976. – Ч. 1. – 1 c. 
8. 3987. Суточный ритм митотической активности некоторых видов эспарцета разной плоидност и // Науч. т руды 

УСХА. – 1979. – Вып. 226. – 4 с. 

9. 3988. Влияние гиббереллина на митотическую активность диплоидных и тетраплоидных форм эспарцета // Науч. 
тр. УСХА. – 1979. – 3 с. 

10. 3989. Ультраструктура клеток меристемы корня диплоидных и тетраплоидных форм Onobrichis  caucassica L. // 
Науч. тр. УСХА. – 1980. – 6 с. 

11. 3990. Методичні розробки для практичних занять з анатомії рослин для студентів перших курсів.  – К.: Урожай, 

1980. – 59 с. 
12. 3991. Теневая фотография как метод изучения макростроения // Труды УСХА. – 1980. – 3 с. 

13. 3992. Программированный контроль по анатомии растений. – Белая Церковь, 1981. – 34 с. 

14. 3993. Влияние условий выращивания кормовой свеклы на анатомо-морфологические показатели // Труды 
УСХА. – 1981. – 6 с. 

15. 3994. Вплив мінерального живлення на ультрастурктуру меристеми кореня кормового буряка // Ботанічний 
журнал. – 1981.  

16. 3995. Застосування γ-променів Со60 і фізіологічно активних речовин на основі заміщених 3-тіолен-1,1-діоксиду 

для одержання нового матеріалу картоплі // Праці Укр. біохім. з’їзду. – Ів .-Франківськ; Київ, 1987. – Ч. 1. – С. 227–
228.  У складі колект. авт. 
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ГАВІЙ ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА  

Народилася 1978 р. Закінчила природничо-географічний факультет Ніжинського державного 
педагогічного університету імені Миколи Гоголя у 2000  р. Кандидат біологічних наук з  2004  р . 
Працює у Ніжинській вищій школі з 2000 р. на посадах асистента (2000–2003 рр.), доцента 
(2004 р.). Основний напрямок наукових досліджень – радіаційна біологія та радіаційна екологія. 

Наукові праці 

1. 3996. Вивчення впливу металокомплексних сполук на основі уротропіну на ріст та розвиток кукурудзи // Науков і 
записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 1998. – Природничі та фізико-математичні науки. – 
С. 81–83. У співавт. 

2. 3997. Вивчення впливу біологічно активних речовин на ріст та розвиток злакових культур // Праці конференції 

молодих вчених-ботаніків України. – Ніжин, 1999. – С. 129–130. У співавт. 
3. 3998. Влияние ионизирующего излучения в сверхмалой дозе на поверхностный потенциал эритроцитов // Укр. 

біохім. журн. – 2002. – Т. 74, №  5. – С. 35–37. У співавт. 

4. 3999. Действие малых доз ионизирующего излучения на поверхностный потенциал клеток крови на фоне 
модификаторов аденилатциклазного каскада. Возможные токсикологические аспекты // Современные проблемы 
токсикологии. – 2002. – №  4. – С. 50–54. У співавт. 

5. 4000. Вплив форсколіну та хінакрину на функції лейкоцитів за дії радіації в низьких дозах // Укр. біохім. журн.  – 

2003. – Т. 75, №  1. – С. 54–58. У співавт. 

6. 4001. Влияние -излучения низкой мощности на поверхностный потенциал клеток крови человека in vitro // 
Доповіді Національної академії наук України. – 2003. – №  11. – С. 157–161. У співавт. 

7. 4002. Радиационные эффекты малых доз β-излучения на поверхностный потенциал клеток крови человека in 
vitro // Екологічний в існик. Спец. вип. – 2003. – С. 146–153. У співавт. 

8. 4003. Вплив малих доз іонізуючого випромінювання на електрофоретичну рухливість еритроцитів на фоні дії 
обзидану // Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (до 15-річчя аварії на ЧАЕС): 
Праці міжнар. наук.-практ. конф. – Ніжин, 2001. – С. 38–39. У співавт. 

9. 4004. Вплив іонізуючого випромінювання у низьких дозах на поверхневий потенціал і антиоксидантну систему 
еритроцитів на фоні дії модифікаторів адренорецепторів: Матеріали VIII Українського біохімічного з’їзду, 1–3 жовтня 
2002 р., м. Чернівці // Укр. біохім. журн. – 2002. – T. 74, №  4 б (додаток 2). – С. 222. У співавт. 

10. 4005. Вплив малих доз іонізуючого випромінювання на електрофоретичну рухливість еритроцитів на фоні дії 

адреналіну // Праці ІІІ Української конференції молодих вчених, присвяченої пам’яті академіка В.В.Фролькіса. – К., 
2002. – С. 64–65. У співавт. 

11. 4006. Влияния β-излучения на ответ поверхностного потенциала нейтрофилов человека к ингибиторам 
эйкозаноидного метаболизма // Праці ІІІ З’їзду з радіаційних досліджень (радіобіологія і радіоекологія). – К., 2003. – 

С. 34. 
12. 4007. Модифікація адреналіном поверхневого потенціалу еритроцитів та нейтрофілів крові людини in vitro // 

Фармакологія 2001 – крок у майбутнє: Праці ІІ Національного з’їзду фармакологів України. – Дніпропетровськ, 
2001. – С. 87. У співавт. 

13. 4008. Влияние -излучения на ответ поверхностного потенциала эритроцитов человека к ингибиторам 
эйкозаноидного метаболизма // Труды ХХVІ International Workshop on Modeling of Developing systems: Analysis and 
management of ecological, technogenic & telecommunication risks. – Kiev, 2003. – Р. 53–57. У співавт. 

14. 4009. Фармакологическая профилактика эффектов низкодозового ионизирующего излучения на пов ерхностный 

потенциал лейкоцитов крови человека // Современные информационные технологии в управлении и профе -
сиональной подготовке операторов сложных систем: Труды междунар. науч.-практ. конф. – Кировоград, 2003. – С. 
202–204. У співавт. 

15. 4010. Вплив форсколіну на поверхневий потенціал лейкоцитів на фоні дії малих доз іонізуючої радіації // 

Природничі науки на межі століть (до 70-річчя природничо-географічного факультету НДПУ): Праці наук.-практ. 
конф. – Ніжин, 2004. – С. 37–38. У співавт. 

16. 4011. Влияние -излучения на поверхностный потенциал эритроцитов человека при ингибировании метаболизма 
эйкозаноидов // Укр. біохім. журн. – 2004. – Т. 76, №  2. – С. 69–74. У співавт. 

17. 4012. Відгук поверхневого потенціалу клітин крові на ліганди деяких компонентів мембранних сигнальних систем 
під впливом β-випромінювання: Дис. ... канд. біол. наук: 02.00.10. – К., 2003. – 119 с. 

18. 4013. Відгук поверхневого потенціалу клітин крові на ліганди деяких компонентів мембранних сигнальних систем 
під впливом β-випромінювання: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: 02.00.10 / ІБОНХ НАН України. – К., 2003. – 19 с.  

19. 4014. Методичні рекомендації до виконання лабораторних занять з курсу “Основи сільського господарства”. – 
Ніжин: НДПУ, 2004. – 86 с.  

ГОРДІЄНКО ІВАН ІВАНОВИЧ (1918–1986) 

Закінчив Малинський лісовий технікум у 1940 р., Київський лісогосподарчий інститут у 1947  р. 
Старший науковий співробітник за фахом “Фітопатологія” (з 1959  р.), доктор біологічних наук 
(з 1970 р.). Працював у Ніжинській вищій школі з 1975 р. по 1986 р. на посадах професора, 
завідуючого кафедрою ботаніки (1975–1986 рр.). 

Наукові праці 

1. 4015. Взаимодействие ели и дуба в смешанных культурах на Украине. – К.: Изд-во АН УССР, 1951. – 0,8 п.л. 
2. 4016. Дослідження кореневих систем дуба та ялини в чистих і мішаних культурах // Праці Інституту лісівництва А Н 

УРСР. – 1952. – Т. З. – 2,0. д.а 
3. 4017. Взаимодействие дуба и ели в различных типах леса // Массивное лесоразведение и выращивание 

посадочного материала: Сб. АН УССР. – 1952. – 0,5 д.а. 
4. 4018. Швидкорослі культури ялини // Праці Інституту лісівництва АН УРСР. – 1953. – Т. 5. – 0,9 д.а. 
5. 4019. Степове лісорозведення // Природа і господарство в південних районах УРСР: Наук. зб. АН УРСР.  – 1953. – 

Вип. 1. – 1,4 д.а. 
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6. 4020. Рослини – піонери горбистих пісків Нижнього Дніпра // Ботан. журнал АН УРСР. – 1954. – Т. 11, №  3. – 0,6 д.а. 
7. 4021. Екологічні зв ’язки між пирієм піщаним (Agropyzon dazyanthum) і зіноваттю дніпровською (Cgtisus 

boryssthemicus) на Нижньодніпровських пісках, як приклад тісних міжвидових в ідношень // Там само.  – Т. ХІ, №  3. – 
0,8 д.а. 

8. 4022. Роботи Інституту лісівництва АН УРСР по вивченню взаємодії деревних порід // Праці Інститута лісівництва 
АН УРСР. – 1955. – Т. 6. – 3,0 д.а. У співавт. 

9. 4023. Роль энтомофауны в почвообразовании на Олешских песках // Совещание по лесному почвоведению при 
Ин-те леса АН УССР в 1956. – 1956. – 0,1 д.а. 

10. 4024. Процессы естественного зарастания Олешских нижнеднепров ских песков и принципы их закрепления // 
Вопросы закрепления и облесения песков. – Вильнюс, 1957. – 1,0 д.а. 

11. 4025. Роль энтомофауны в почвообразовании на Олешских песках // Почвоведение. – 1957. – №  5. – 0,3 д.а. 
12. 4026. Принципы закрепления развеваемых нижнеднепровских песков // Эрозия почв и борьба с ней. – К., 1957.  – 

1,0 д.а. 
13. 4027. О причинах медленного зарастания голых песков Олешских арен // Лесное хозяйство.  – 1958. – №  7. – 

0,2 д.а. 

14. 4028. Характер образования клубеньков на корнях бобовых в зависимости от деятельности почвенных 
беспозвоночных // Всесоюз. совещ. по почвен. зоологии. – М., 1958. – 0,2 д.а. 

15. 4029. Растительные сукцессии на Олешских песках в процессе их естественного зарастания // Ботан. журн. – 
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активной личности будущего учителя // Формирование социально активной личности в условиях развитого 

социализма: Труды межвуз. координационного совещания. – С. 210–212.  

28. 5910. Сучасний посібник для вчителя хімії // Рад. школа. – 1985. – №  4. – С. 34–38. У співавт.  
29. 5911. Пути формирования творческого мышления студентов в процессе методической подготовки будущих 

учителей химии // Труды Всесоюз. науч.-практ. конф. по проблемам формирования творческого мышления. – Уфа; 

Москва, 1985. – Ч. 2. – С. 134–136.  

30. 5912. Дидактичні ігри як засіб формування навчальних інтересів учнів // Методика викладання біології, хімії, 

географії. – К., 1986. – Вип. 3. – С. 93–97.  

31. 5913. Методические задания для студентов -химиков педагогических институтов. – М., 1986. – 50 с. У складі 

колект. авт.  

32. 5914. Задания по методике обучения химии для студентов педвузов: Метод. разработка.  – М., 1988. – 
36 с.У співавт.  

33. 5915. Факультет будущего педагога: Программа и метод. указания к занятиям по химии. – Нежин, 1986. – С.  3–7. 

У співавт.  

34. 5916. Методичні рекомендації до застосування алгоритмів при розв’язуванні розрахункових задач з хімії. – 

Чернігів, 1987. – 43 с. У складі колект. авт.  

35. 5917. Розвивати теоретичне мислення учнів // Рад. школа. – 1987. – №  5. – С. 94–95.  

36. 5918. Формирование самостоятельности студентов -практикантов на завершающем этапе их педагогической 

деятельности в школе: Метод. рек. по обучению химическим дисциплинам и методике преподавания химии.  – М., 
1987. – С. 75–82. У співавт.  

37. 5919. І досвідченим, і початківцям // Рад. школа. – 1988. – №  12. – С. 88–89. У співавт.  

38. 5920. Навчальний експеримент як психологічна основа засвоєння учнями політехнічних знань // Методика 

викладання біології, хімії і географії. – К., 1988. – Вип. 5. – С. 64–70. У співавт.  

39. 5921. Задачи по химии для дифференцированной работы с учащимися при подготовке к химическим олимпиадам: 

Метод. рек. – Чернигов, 1989. – 45 с. У співавт.  

40. 5922. Практическая направленность методической подготовки будущих учителей химии в педвузе как необходи-

мое условие развития их профессиональных интересов // Пути усовершенствования проф.-пед. подготовки 

учителя в условиях перестройки высшей и средней школы: Труды межвуз. науч.-практ. конф. – Нежин, 1990. – 
Ч. 2. – С. 3–4.  

41. 5923. Педагогічна ефективність навчального експерименту з використанням малих кількостей речовини // 

Методика викладання біології, хімії, географії. – К., 1990. – Вип. 7. – С. 87–90. У складі колект. авт.  

42. 5924. К вопросу об активизации технического творчества школьников // Психолого-педагогические проблемы 

научно-технического творчества учащихся: Труды межвуз. науч.-практ. конф. – Нежин, 1990. – Ч. 1. – С. 88–89. 

У співавт.  

43. 5925. Актуальность и практическая направленность // Химия в школе. – 1990. – №  5. – С. 78. У співавт.  

44. 5926. Педагогічне спілкування як засіб гуманізації навчання // Психолого-педагогічні аспекти гуманізації 
навчально-виховного процесу в школі: Праці наук.-метод. конф. – Дрогобич, 1990. – С. 11–12. У співавт.  

45. 5927. Періодичний закон Д.І.Менделєєва, періодична система хімічних елементів і теорія будови атома // 

Методика викладання шкільного курсу хімії. – К., 1991. – С. 51–80.  

46. 5928. Хімічний зв’язок і будова речовини // Там само. – С. 80–100.  

47. 5929. Хімічні реакції // Там само. – С. 239–280.  

48. 5930. Про підготовку учнів до свідомого вибору професії вчителя хімії та біології // Вдосконалення роботи по 

орієнтації молоді на педагогічні професії: Праці респ. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1991. – С. 64–66. У співавт.  
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49. 5931. Концепція безперервної базової хімічної освіти в Україні: Проект. – К., 1993. – 35 с. У складі колект. авт.  
50. 5932. До питання гуманізації шкільної хімічної освіти // Праці Всеукр. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1993. – Ч. 3. – 
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51. 5933. Оскар Мойсейович Барам: Бібліогр. покажчик. – Ніжин: НДПІ, 1995. – 7 с. (Вчені-хіміки Ніжин. вищої школи). 

У співавт.  

52. 5934. Організація диференційованого навчання хімії в природничих класах ліцею // Наук. записки / Ніжин. держ. 
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58. 5940. Посилення практичної спрямованості методичної підготовки майбутніх вчителів хімії // Наук. записки / Ніжин. 
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ліцею при викладанні хімії // Проблеми. Досвід. Перспективи: Праці Всеукр. наук.-практ. конф. – Чернігів, 1999. – 

С. 119–123. У співавт.  

60. 5942. Лабораторний практикум з неорганічної хімії: Метод. рек. – Ніжин, 1999. – 59 с.У співавт.  

61. 5943. Інтеграція психолого-педагогічних, методичних і фахових знань у змісті кваліфікаційного екзамену на 

природничо-географічному факультеті. – Ніжин, 1999. – С. 149–154. У складі колект. авт.  

62. 5944. Сільська школа: проблеми, пошук, досвід // Рідна школа. – 2000. – №  8(848). – С. 29.  

63. 5945. Державна атестація: комплексний екзамен // Освіта України. – 2000. – №  39. – С. 7.  

64. 5946. Формування пізнавальних інтересів учнів засобами цікавої хімії: Метод. розробка.  – Ніжин: НДПУ, 2000. – 

40 с. У співавт.  
65. 5947. Розвиток творчого мислення учнів природничих класів ліцею при розв’язуванні ускладнених задач з х ім ії //  

Наук. записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – 2000. – Психолого-пед. науки. – С. 79–83. У співавт.  

66. 5948. Вчений і громадянин Оскар Мойсейович Барам // Євреї в Ніжині: Наук. зб. – Ніжин, 2001. – С. 118–121. 

У співавт. 

67. 5949. Про наукову і педагогічну спадщину А.В.Домбровського // Актуальні питання органічної та елементоорга-

нічної хімії і аспекти викладання органічної хімії у вищій школі: Матеріали Української конф. – Ніжин, 2002. – С. 84–

86. У складі колект. авт.  

68. 5950. Про наступність у викладанні курсу органічної хімії та фахової методики у професійній підготовці майбутніх  
учителів // Там само. – С. 98–99. У складі колект. авт. 

69. 5951. Підготовка студентів до використання проблемного навчання як важливого засобу підвищення пізнавальної 

активності учнів при викладанні хімії // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. – 

Психолого-пед. науки. – №  3. – С. 16–21. У складі колект. авт. 

70. 5952. Сучасні підходи до управління екологічною освітою та екологічним вихованням студентів // Наук. записки / 

Ніжин. держ. пед. ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. – Психолого-пед. науки. – №  4, Ч. 1. – С. 76–79. У складі  

колект. авт. 

71. 5953. Довідник для вступників до Обласного педагогічного ліцею при Ніжинському державному педагогічному 
університеті імені Миколи Гоголя (природничий клас). – Ніжин: НДПУ. – 30 с. У складі колект. авт. 

72. 5954. Самостійна робота студентів по розв’язуванню задач і вправ при здійсненні методичної підготовки майбутніх  

вчителів хімії. – Ніжин: НДПУ, 2003. У складі колект. авт. 

73. 5955. Основи хімічної екології. – Ніжин: НДПУ, 2003. У складі колект. авт. 

74. 5956. Інноваційні підходи до кваліфікаційного державного екзамена // Інновації у вищій освіті. – K., 2003.  У 

складі колект. авт. 

75. 5957. Підготовка майбутніх учителів хімії до здійснення екологічної освіти та виховання школярів // Там само.  – 

С. 199–200. У складі колект. авт. 
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77. 5959. Актуальні проблеми методичної підготовки майбутніх учителів хімії в сучасних умовах // Там само.  – С.  211. 

У складі колект. авт. 

МОСКАЛЕНКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ 

Народився 1972 р. Закінчив природничий факультет Ніжинського держав-
ного педагогічного інституту в 1994 р. Кандидат хімічних наук (з 2000 р.). 
Працює у Ніжинській вищій школі з 2000 р. на посадах доцента, завідувача 
кафедрою хімії (з 2004 р.). Основний напрямок наукової роботи  – дослід-
ження інгібіторів окиснення органічних субстратів. 

Наукові праці 

1. 5960. Біологічна активність сульфолановмісних металокомплексів: вплив природи 

металу та лігандного оточення // Праці ХVІІ Укр. конф. з орг. хімії. – 1995. – С. 614. 
У складі колект. авт.  

2. 5961. Вплив просторової будови алкільних замісників біс(діалкіддитіофосфат ів)  м іді 

на їх протизношувальні властивості в мастильних оливах // Катализ и нефт ехимия.  – 
1995. – №  1. – С. 25–28. У складі колект. авт.  

3. 5962. Рістрегулююча активність металокомплексних сполук на основі 0-похідних 3-тіолен-1,1-діоксиду // Актуальні 
питання природознавства. – Ніжин, 1995. – С. 151–155. У складі колект. авт.  
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4. 5963. Синтез і вивчення рістрегулюючої дії органодитіофосфорних кислот та їх солей // Праці ХVІІ Укр. конф. з орг. 
хімії. – Харків, 1995. – С. 560. У складі колект. авт.  

5. 5964. Фунгіцидна властивість металокомплексних сполук на основі похідних 3-тіолен-1,1-діоксиду // Актуальні 
питання природознавства. – Ніжин, 1995. – С. 151–155. У складі колект. авт.  

6. 5965. Эффективность обрыва цепей окисления метилового эфира олеиновой кислоты природным 
фенилглюкозидом – арбутином // Доп. НАН Украины. – 1995. – №  4. – С. 88–90. У складі колект. авт.  

7. 5966. Вивчення біологічної активності органодитіофосфатів металів  // Наук. записки / Ніжин. держ. пед. ін-т 
ім. М.В.Гоголя. – Ніжин, 1996. – Т. ХVІ, вип. 1. – С. 31–34. У співавт.  

8. 5967. Протизносні властивості біс(діалкілдитіофосфатів) металів і вплив природи центрального атому // Катализ и 
нефтехимия. – 1996. – №  2. – С. 35–36. У складі колект. авт.  

9. 5968. Синтез і вивчення біологічної активності органодитіофосфатів металів // Досягнення сучасної фармацеї в 
медичну практику: Праці наук. конф. – Харків, 1997. – С. 76. У складі колект. авт.  

10. 5969. Пошук перспективних біологічно активних речовин серед похідних 3-тіолен-1,1-діоксиду і вивчення їх 
стійкості // Праці ХVІІІ Укр. конф. з орг. хімії. – Дніпропетровськ, 1998. – С. 428. У складі колект. авт.  

11. 5970.  Біоцидні властивості органодитіофосфатів  металів // Праці міжнар. конф. з ботаніки молодих вчених. – 
Ніжин, 1999. – С. 118–119. У складі колект. авт.  

12. 5971. Органодитіофосфати металів: протизношувальні та біологічні властивості: Автореф. дис. ... канд. хім . наук: 
02.00.13. – нафтохімія та вуглехімія / Ін-т біоорг. хімії та нафтохімії НАН України. – К., 1999. – 20 с. 

13. 5972. Противоизносные свойства комплексов металлов: электронные свойства заместителей в лиганде // Катализ 
и нефтехимия. – 1999. – №  3. – С. 18–19. У складі колект. авт. 

14. 5973. Нові протизношувальні металокомплексні присадки до мастильних матеріалів // Актуальні питання 
органічної та елементорганічної хімії і аспекти викладання органічної хімії у вищій школі: Праці Української конф. – 

Ніжин: НДПУ, 2002. – С. 36. У складі колект. авт. 

15. 5974. Сульфолановмісні амінокислоти: синтез та властивості // Там само. – С. 48. У складі колект. авт. 
16. 5975. Антирадикальная активность природного фенола-карвакрола в окисляющихся молекулах липидов // 

Доповіді НАН України. – 2002. – №  10. – С. 138–140. У складі колект. авт. 
17. 5976. Біохімія: Лабораторний практикум для студентів заочної форми навчання. – Ніжин: НДПУ, 2003. 

18. 5977. Антирадикальная активность природного фенола-карвакрола в окисляющихся молекулах липидов // 
Доповіді НАН України. – 2003. – №  10. У складі колект. авт. 

19. 5978. Катализ обрыва цепей окисления органических соединений кластерами кобальта Co3(μ3–C–C6H4NHR–
р)(CO)9ю // Доповіді НАН України. – 2004. – №  3. – С. 134–136. У складі колект. авт. 

20. 5979. Кластери кобальту Co3(μ3–C–C6H4NHR–р)(CO)9 – стабілізатори окиснення органічних сполук // Там само. – 
С. 131. У складі колект. авт. 

21. 5980. Виробнича практика з хімічної технології – важлива складова професійної підготовки майбутніх вчителів 
хімії // Природничі науки на межі століть: Матеріали наук.-практ. конф. – Ніжин, 2004. – С. 201. У складі колект. 

авт. 

НОГА ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ (1942–2005) 

Закінчив природничий факультет Ніжинського державного педагогічного 
інституту в 1964 р. Працював у Ніжинській вищій школі з 1964 р. на поса-
дах асистента (1964–1968 рр.), ст. викладача (з 1969 р.). Основний напря-
мок наукових досліджень – комплексні сполуки.  

Наукові праці 

1. 5981. Взаимодействие фтортитанатных растворов с аммиаком // Укр. хим. журн. – 
1968. – Т. 34, №  4. – С. 351–356. У співавт.  

2. 5982. А. с.251559 (СССР). Способ получения чистого диоксида титана // Опубл. в 
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6. 6377. Методичні рекомендації для проведення практичних робіт з геоморфології. – Ніжин НДПУ, 2004. – 36 с. У співавт. 

7. 6378. Ніжинщина Навч. посібник. – Ніжин, 2004. – С. 34–36. У складі колект. авт. 

8. 6379. Вплив природних умов Чернігівщини на поширення екзогенних геологічних процесів України // Географічні 

проблеми сталого розвитку: Зб. наук. праць: У 4 т. – К., 2004. – Т. 3. – С. 330. У співавт. 
9. 6380. Еродованість сільськогосподарських угідь в регіонах України // Регіональні екологічні проблеми: Матеріали 

наук. конф. – К., 2002. – С. 84–86. У співавт. 

10. 6381. Словник геологічних термінів: Навч. посібник для студентів природничо-географічних факультетів. – Ніж ин   

НДПУ, 2002. – 29 с. У співавт. 

11. 6382. Гідрологія: Метод. рекомендації для проведення польової практики. – Ніжин НДПУ, 2002. – 51 с. У співавт. 

12. 6383. Загальна та історична геологія: Метод. рекомендації та практичні вказівки для проведення практичних робіт  

для студентів природничо-географічного факультету. – Ніжин НДПУ, 2002. – 34 с. У співавт. 

13. 6384. Методичні рекомендації та практичні вказівки для проведення практичних робіт з геології для студентів 

стаціонару (спеціальність – “біологія-хімія”). – Ніжин НДПУ, 2003. – 16 с. У співавт. 

14. 6385. Методичні рекомендації та практичні вказівки для проведення практичних робіт з геології для студентів -

заочників (спеціальність – “біологія”). – Ніжин НДПУ, 2003. – 12 с. У співавт. 

15. 6386. Словник геоморфологічних термінів. – Ніжин НДПУ, 2003. – 40 с. У співавт. 

16. 6387. Роль річок середньоплейстоценового в іку в формуванні рельєфу північно-західної частини Дніпровсько-

Донецької западини // Гідрологія, гідрохімія і гідроеколоігя. – 2003. – №  5. – С. 355–359. У співавт. 

17. 6388. Основні генетичні типи давнього рельєфу середньо- та пізньоюрського в іку в межах Правобережжя 

Середнього Придніпров’я // Фізична географія та геоморфологія. – 2003. – №  44. – С. 165–167. У співавт. 

18. 6389. Методичні рекомендації та практичні вказівки для виконання практичних робіт з загальної та історичної 

геології для студентів-заочників спеціальності “географія”. – Ніжин НДПУ, 2003. – 37 с. У співавт. 

19. 6390. Мінералогія і петрографія: Навч. посібник. – Ніжин НДПУ, 2003. – 43 с. У співавт. 

20. 6391. Геологія: Навч.-метод. посібник. – Ніжин НДПУ, 2002. – 36 с. У співавт. 

БЕЗДУХОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ  

Народився 1967 р. Закінчив географічний факультет Київського державно -
го університету імені Тараса Шевченка в 1989  р. Працює в Ніжинській вищій 

школі з 1989 р. на посадах асистента (1989–1994 рр.), ст. викладача (з 
1994 р.). Основний напрямок наукових досліджень – геологія, використ ання 

та охорона природний ресурсів.  

Наукові праці 

1. 6392. Правила розподілу навчального навантаження базових географічних дисцип-

лін // Проблеми розвитку географічної освіти в Україні. – К., 1993. – С. 17. У співавт. 

2. 6393. Роль геоморфологического анализа в обосновании схемы рационального 
использования на территории Черниговской области // Экологические аспекты теорети-

ческой и прикладной геоморфологии: Материалы междунар. конф. “III Щукинские чтения”. – М., 1995. – С. 211–213. 

3. 6394. Вивчення рельєфу Чернігівської області для потреб раціоналізації землекористування // Актуальні пит ання 

природокористування. – Ніжин, 1995. – С. 19–23. У співавт. 

4. 6395. Природно-технічні геосистеми північно-східного схилу Українського щита // Актуальні питання природокорис-

тування. – Ніжин, 1995. – С. 159–163. У співавт. 

5. 6396. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних занять з курсу “Фізична географія України”  для 

студентів природничо-географічних факультетів педагогічних інститутів. – Ніжин НДПІ, 1996. – 50 с. У співавт. 
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6. 6397. Вплив сільськогосподарського землекористування на розвиток небезпечних геоморфологічних процесів (на 
прикладі Чернігівської області) // Сучасний стан та шляхи вирішення екологічних проблем Чернігівської області: 

Матеріали наук.-практ. конф. – Ніжин, 1996. – С. 97–99. 

7. 6398. Використання морфометричних методів при геоморфологічному обґрунтуванні схеми раціональної 

організації території // Сучасний стан та перспективи розвитку геоморфології, неотектоніки, геології та палеогео-

графії України: Матеріали наук. конф. до 90-річчя проф. П.К.Заморія. – К., 1996. – С. 31–32. 

8. 6399. Застосування методів геоморфологічного аналізу при вирішенні проблеми раціонального природокорис-

тування // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ін-т  ім. М.В.Гоголя. – Ніжин, 1997. – Природничі науки. – С. 35–38. 

9. 6400. Новий підхід до оцінки освоєння територій на основі геоморфологічного аналізу (на прикладі Чернігівської 
області) // Матер. наук. конф. аспірантів географічного факультету Київського ун-ту. – К., 1997.  

10. 6401. Навчальна програма з геоморфології // Зб. навч. програм дисциплін географічного циклу для спеціальностей 

“Географія та біологія” і “Географія і основи економіки”. – Ніжин, 2000. – С. 18–21. 

11. 6402. Навчальна програма з фізичної географії материків та океанів // Зб. навч. програм дисциплін географічного 

циклу для спеціальностей “Географія та біологія” і “Географія та основи економіки”. – Ніжин, 2000. – С. 34–41. 

У співавт. 

12. 6403. Програма польової практики з геоморфології // Зб. програм навчально-польових практик з географічних 

дисциплін. – Ніжин НДПУ, 2000. – 51 с. 

13. 6404. Геоморфологія Курс лекцій для студентів заочної форми навчання. – Ніжин НДПУ, 2003. – 86 с. 

14. 6405. Нові підходи до застосування морфометричного аналізу рельєфу для вирішення проблеми раціонального 

землекористування (на прикладі Чернігівської області) // Природничі науки на межі століть (до 70-річчя природничо-

географічного факультету НДПУ): Матеріали наук.-практ. конф. – Ніжин, 2004. – С. 140–141. У співавт. 

15. 6406. Геоморфологія Метод. рекомендації. – Ніжин НДПУ, 2004. – 37 с. У співавт. 

16. 6407. Фізична географія Євразії регіональний огляд: Метод. вказівки до виконання лабораторних занять. – Ніж ин   

НДПУ, 2004. – 35 с. У співавт. 

17. 6408. Навчально-польова практика з географії для студентів заочного в ідділення. – Ніжин НДПУ, 2004. – 24 с. 

У співавт. 

18. 6409. Ніжинщина Навч. посібник. – Ніжин НДПУ, 2004. – 174 с. У складі колект. авт. 

КРИЛОВЕЦЬ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ 

Народився 1950 р. Закінчив природничо-географічний факультет Київсько -
го державного педагогічного інституту ім. М.Горького в 1976  р. Працює у 

Ніжинській вищій школі з 1983 р. на посадах асистента (1983–1990 рр.), 
старшого викладача (1990–1992 рр.), доцента (з 1992 р.). Основний напрямок 
наукових досліджень – проблеми професійної підготовки вчителів географії. 

Наукові праці 

1. 6410. Факультет будущего педагога: Метод. указания. – Нежин, 1986. – 19 с. У співавт. 

2. 6411. Своевременное пособие // География в школе. – 1988. – №  12. – С. 90–91. 

У співавт. 

3. 6412. Перше педагогічне товариство в Росії // Радянська школа. – 1988. – №  12. – 

С. 80–83. У співавт. 

4. 6413. Шкільно-краєзнавчі та туристичні атласи в екологічному вихованні молоді // 

Проблеми екології Поділля: Тез. доп. наук. конф. – Кам’янець-Подільський, 1989. – С. 202–204. У співавт. 

5. 6414. Проблема эколого-краеведческой подготовки учителя в деятельности первого русского педагогического 
общества (исторический аспект) // Совершенствование эколого-краеведческой подготовки учителя: Тез. докл. 

региональной науч.-практ. конф. – Благовещенск, 1989. – С. 69–70. У співавт. 

6. 6415. Значение школьно-краеведческих атласов в экологическом воспитании учащихся // Там само.  – 

Благовещенск, 1989. – С. 14–16. У співавт. 

7. 6416. П.Г.Редкін – видатний педагог минулого // Розвиток школи і педагогічної науки на Україні. – Ніжин, 1986. – 

С. 14–16. 

8. 6417. Перше російське педагогічне товариство і його вплив на педагогічний рух на Україні // Розвиток школи і 

педагогічної науки на Україні. – Ніжин, 1986.  

9. 6418. О некоторых принципах экологического образования и воспитания студенческой молодежи // Экология  
Проблемы образования и воспитания. – Переяслав -Хмельницкий, 1990. – С. 12–13. У співавт. 

10. 6419. Значення карт в екологічному вихованні молоді // Сучасні географічні проблеми Української РСР.  – К., 

1990. – С. 342. У співавт. 

11. 6420. Короп // Географічна енциклопедія України. – К., 1990. – Т. 2. – С. 197. 

12. 6421. Коропський район // Географічна енциклопедія України. – К., 1990. – Т. 2. – С. 196. 

13. 6422. Надра // Географічна енциклопедія України. – К., 1990. – Т. 2. – С. 407. 

14. 6423. Использование школьно-краеведческих атласов в учебном процессе // Проблемы исследования рациональ -
ного использования природных ресурсов Сумщины и их изучение в школе.  – Сумы, 1990. – Ч. 2. – С. 50–56. У 

співавт. 

15. 6424. Полевая практика по курсу “Картография с основами топографии”: Метод. рекомендации. – Нежин, 1991. – 

19 с. У співавт. 

16. 6425. Питання навчання географії в педагогічній спадщині Я.А.Коменського // Творча спадщина Я.А.Коменського і 

сучасність. – Дрогобич, 1992. – С. 96–97. 

17. 6426. Методичні рекомендації з організації позакласної роботи з географії в 6–10 класах загальноосвітньої 

школи. – Ніжин, 1992. – 114 с. У співавт. 
18. 6427. Формування виробничих умінь та навичок в учнів профтехосвіти в гуртках технічної т в орчості //  Сучасні 

проблеми організації науково-технічної творчості учнівської молоді. – Ніжин, 1992. – С. 31–32. 
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19. 6428. Проблеми професійної орієнтації учнівської молоді у шкільному курсі географії // Проблеми трудового 
навчання і професійної орієнтації учнівської молоді. – Рівне, 1993. – С. 95–96. 

20. 6429. Формування творчої особистості вчителя в педагогічній спадщині П.Г.Редкіна // Формування творчої 

особистості вчителя для оновлення національної школи. – Умань, 1993. – Ч. 1. – С. 253–254. 

21. 6430. Проблеми викладання географії України в школі // Українознавство і гуманізація освіти. – Дніпропетровськ, 

1993. – С. 122. 

22. 6431. Проблеми народознавства в педагогічній спадщині Б.Грінченка // Педагогічна культура України і творчість Б. 

Грінченка. – К., 1993. – С. 42–43. 

23. 6432. Топографічний опис Ніжинщини у 18 ст. // VІ Всеукр. конф. з історичного краєзнавства. – Луцьк, 1993. – 
С. 74–75. 

24. 6433. Вопросы психологической готовности к выбору учительской профессии // Международные психологические 

чтения. – Харьков,1993. – С. 14–16. 

25. 6434. Вивчення населення своєї області в 5 класі // Сучасні проблеми географії населення в Україні. – Луцьк, 

1993. – С. 34–36. 

26. 6435. Формування комунікативної компетентності майбутніх вчителів як одне із завдань соціалізації в педв узах  // 

Соціалізація особистості як проблема національної освіти. – Ніжин, 1993. – С. 35–36. 

27. 6436. Формування педагогічної майстерності у майбутніх учителів географії // Проблеми географічної освіти в 
Україні. – К., 1993. – С. 117. 

28. 6437. Поліпшення картографічної підготовки вчителів географії // Проблеми географічної освіти в Україні. – К., 

1993. – С. 146. 

29. 6438. Талалаївка // Географічна енциклопедія України. – К., 1993. – Т. 3. – С. 260. 

30. 6439. Талалаївський район // Там само. – С. 260. 

31. 6440. Парафіївка // Там само. – С. 12. 

32. 6441. Срібне // Там само. – С. 223. 

33. 6442. Срібнянський район // Там само. – С. 223. 

34. 6443. Видатний педагог вчився в Ніжині // До 100-річчя історико-філологічного товариства: Тез. доп. – Ніжин, 
1994. – С. 16–18. 

35. 6444. Теоретико-методологічні основи фахової підготовки вчителів географії // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. 

ін-т ім. М.В.Гоголя. – Ніжин, 1995. – С. 55–57. 

36. 6445. Теоретико-методологічні основи методичної підготовки вчителів географії // Там само. – С. 57–60. 

37. 6446. Шляхи поглиблення екологічної підготовки студентів -географів // Сучасний стан та шляхи вирішення 

екологічних проблем Чернігівської області. – Ніжин, 1996. – С. 32–34. 

38. 6447. Методичні підходи до вивчення курсу “Географія рідного краю” // Наукові записки / Ніжин. держ. пед. ін -т  ім . 

М.В.Гоголя. – Ніжин,1997. – С. 55–58. 
39. 6448. З історії картографування Тихого океану // Картографія та вища школа. – К., 1998. – С. 40–43. У співавт. 

40. 6449. Формування у студентів -географів навиків аналізу і оцінки картографічних творів // Картографія та вища 

школа. – К., 1998. – С. 146–147. 

41. 6450. Проблеми картографічного оформлення курсових і дипломних робіт з географічних дисциплін // Картографія 

та вища школа. – К., 1998. – С. 148–149. 

42. 6451. Юрій Лисянський – український мореплавець і географ // Сіверянський літопис. – 1998. – №  5. – С. 129–131. 

У співавт. 

43. 6452. До постановки питання про картографічний посібник з географії Бердичівського району // Велика Волинь: 
Наук. зб. – Ж итомир, 1999. – Т. 19. – С. 111–113. 

44. 6453. Використання картографічного методу в студентських краєзнавчих дослідженнях // Науково-методичне 

забезпечення навчального процесу з топографії і картографії на географічних факультетах університетів та в 

школах з поглибленим вивченням географії. – Харків, 1999. – С. 36–37. У співавт. 

45. 6454. Картографія: Навч. програма // Зб. навч. програм географічного циклу. – Ніжин, 2000. – С. 27–30. 

46. 6455. Шкільний курс географії та методика її викладання: Навч. програма // Зб. навч. програм географічного 

циклу. – Ніжин, 2000. – С. 79–84. 

47. 6456. Методика викладання географічних дисциплін у вищих навчальних закладах: Навч. програма // Зб. навч. 
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географічного факультету НДПУ): Матеріали наук.-практ. конф. – Ніжин, 2004. – С. 140–141. У співавт. 
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МИРОН ІННА ВАСИЛІВНА 

Народилася 1964 р. Закінчила географічний факультет Київського 
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22. 6491. Фізична географія України (використання й охорона природних ресурсів, регіональний огляд). – Ніжин 
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МОРДВІНОВ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 

Народився 1961 р. Закінчив природничо-географічний факультет Сумського державного пе-
дагогічного інституту в 1984 р.. Кандидат географічних наук (з 1993 р.), доцент (з 1995 р.). 
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