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ЯКУБІНА ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА
КАНДИДАТ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ
ФІЛОЛОГІЇ, КОМПАРАТИВІСТИКИ ТА ПЕРЕКЛАДУ
Закінчила філологічний факультет Ніжинського державного педагогічного
інституту в 1981 р. Працює в Ніжинській вищій школі з 1988 р. на посадах асистента
(1988–1994 рр.), ст. викладача (з 1994 р.), доцента кафедри слов’янської філології,
компаративістики та перекладу . Викладає курси історії зарубіжної літератури, дитячу
літературу на філологічному факультеті та факультеті іноземних мов. Виконувала
обов'язки зам. декана філологічного факультету із заочної форми навчання, члена ради
факультету, методичної комісії, куратора групи. Керує курсовими роботами, спрямовує
науково-дослідну роботу студентів. З науковими доповідями виступала на Міжнародних і
Всеукраїнських конференціях, присвячених життю і творчості М. Гоголя. Надруковані
методичні посібники та навчально-методичні комплекси з античної літератури, історії
зарубіжної літератури ХІХ ст., історія зарубіжної літератури к. ХІХ – поч. ХХ ст.,
хрестоматія «Антична література. Греція. Рим». – К., 2006, з грифом МОН України (у
співавторстві).
У науковому доробку статті, опубліковані у фахових виданнях – «Гоголезнавчі
студії», «Література та культура Полісся», «Наукові записки НДУ. Філологічні науки»,
історико-літературних часописах «Сіверянський літопис»», «Київська старовина»,
«Університет». Вагомим внеском у вивченні біографії М. Гоголя став «Літопис життя і
творчості М. Гоголя» (ніжинський період) 1820-1828 (у співавторстві), який увійшов до
рейтингу «Книжка року», монографія «Гоголь і Гімназія вищих наук: біографічний та
ейдологічний вимір», антологія мемуарів «Гоголь в Нежинской гимназии высших наук»
(СПб., 2015, у співавторстві).
Коло наукових інтересів – ніжинський період біографії М. Гоголя, історія Гімназії
вищих наук кн. Безбородька. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти
України, почесною грамотою обласної адміністрації, ювілейною медаллю «М. В. Гоголь»
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Від упорядника
Інформаційно-бібліографічний відділ бібліотеки продовжує
серію «Вчені-ювіляри Ніжинської вищої школи». Нове видання
присвячене науковому доробку кандидату філологічних наук,
доценту кафедри слов’янської філології, компаративістики та
перекладу Юлії Василівні Якубіної.
Покажчик містить у собі бібліографічний опис 53 джерел. При
складанні покажчика дотримано хронологічний принцип
розміщення праць за зведеною українсько-російською абеткою.
Бібліографічний опис здійснено у відповідності з діючими
державними стандартами. Під час підготовки видання
використовувались фонди бібліотеки НДУ імені Миколи
Гоголя, бібліографічні покажчики «Викладачі Ніжинської вищої
школи : біобібліогр. покаж. : Ч. 4 (1970–2005). Кн.2 / НДПУ ім.
Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005», «Ніжинська Гоголіана (1979–
1995 рр.) : бібліографічний покажчик / МОН України, НДПІ ім.
М. В. Гоголя, Всеукр. Гоголів. науково-метод. центр. – Ніжин,
1996. – 27 с.», Електронний каталог та Електронна бібліотека
НДУ імені Миколи Гоголя.
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Про душевну щедрість Юлії Василівни
та її закоханість у професію
Останній день зими 1958 р. був напрочуд морозний і сонячний. Виблискували
навколо золотими банями величні древні храми старовинного Чернігова. Саме у цей
день і народилася дівчинка, якій батьки надали ім’я Юлія. Її дитячі роки пролетіли
швидко і перед дівчиною постало питання про подальший шлях у житті. В шкільні роки
вона полюбила поезію О. Пушкіна і М. Лермонтова, любила читати І. Тургенєва і А.
Чехова, зачаровувалася лірикою С. Єсеніна. І все це в якійсь мірі визначило її вибір
професії. У 1977 р. Юля Дудик вступила на філологічний факультет Ніжинського
педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя. Яскравим було у той час студентське життя в
інституті. Прийшло кохання, а потім і одруження з однокурсником. На факультеті
працювали прекрасні педагоги, які дали їй хороші знання з літератури та мови.
Юлія Василівна Якубіна вирішує залишитися в інституті. Спочатку вона
працювала лаборантом, а згодом старшим лаборантом кафедри російської і зарубіжної
літератури. Близьке спілкування зі своїми вчителями, вирішення різних творчих
проблем, глибоке пізнання літератури дали право у 1988 р. перевести її на посаду
асистента, а з 1994 р. – старшого викладача кафедри світової літератури. Її навчальні
інтереси були пов’язані з зарубіжною літературою. Спочатку Юлія Василівна вела
практичні заняття за доцентами О.В. Плаушевською та Т.В. Михед, а згодом почала
самостійно читати курси історії античної літератури, а потім зарубіжної літератури ХІХ
та поч. ХХ ст. Це були її основні курси, які вона удосконалювала і доводила до високої
майстерності, на що вказували колеги по кафедрі.
Юлія Василівна на практичних заняттях уміла включити в роботу всю аудиторію,
організувати студентів, добитися поставленої мети. Спостерігався і постійний
професійний ріст викладача, її здатність до творчого пошуку. І тому заняття завжди
проходили на гарному професійному рівні, викликали жваву реакцію аудиторії і
спонукали студентів до роздумів, що сприяло формуванню у студентів самостійного
мислення.
Крім курсів із зарубіжної літератури Юлія Василівна читає також дитячу
літературу, спецкурси з літератури, проводить спецсемінари, керує педагогічною,
літературно-мистецькою практикою.
За час роботи на кафедрі Юлія Василівна зарекомендувала себе як вмілий
організатор навчального процесу, вимогливий і глибоко обізнаний викладач з
навчально-методичною літературою. Вона сама ділиться досвідом у цій роботі, про що
свідчать її чисельні навчальні посібники, зокрема «Історія зарубіжної літератури кін. ХІХ
– поч. ХХ ст.» (2013), «Зарубіжна література ХІХ століття» (2015), хрестоматія
«Антична література. Греція. Рим» (2006), складена разом з проф. Т.В. Михед і
рекомендована МОН України для студентів вищих навчальних закладів.
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Паралельно з навчальним процесом Юлія Василівна проводить велику науководослідну роботу. Працюючи у Ніжинському університеті, який носить славне ім’я
Миколи Гоголя, вона активно включилася в кафедральну наукову проблематику, яка
була пов’язана з вивченням спадщини Гоголя. На кафедрі її доробок у галузі
гоголезнавства значний, понад 40 праць. Основну увагу вона приділила вивченню
ніжинського періоду життя і творчості автора «Ревізора» і «Мертвих душ». Її
дослідження з’являлися не лише в українських наукових виданнях, а і петербурзьких,
грузинських тощо. Помітними у науці стали її праці «Про витоки Гоголевого страху
(ніжинський період)» (2001), «Етнокультурний простір Ніжина як фактор формування
художньої свідомості М. Гоголя» (2009), «Значительное лицо» в житті і творчості
М.Гоголя» (2009), «Семантика образу наставника у художньому світі М. Гоголя і
Є.Гребінки» (2012), «К истокам творчества Н.Гоголя» (2015) та ін. Все це підготувало її
до завершення без перебування в аспірантурі під керівництвом проф. Михеда П.В.
дисертаційного дослідження «Проблеми формування творчої особистості Миколи
Гоголя і дискурс Гімназії вищих наук у його художній спадщині», яка була захищена
2011 р. у Дніпропетровському університеті.
Крім проблем дисертаційного спрямування, яка вилилася в монографії Ю.В.
Якубіної «Гоголь і Гімназія вищих наук: біографічний та ейдологічний виміри» (2012),
вона приділяла увагу і написанню у співавторстві з іншими членами кафедри «Летопись
жизни и творчества Николая Гоголя: нежинский период (1820–1828)» (Ніжин, 2002;
2009),написала самостійно канву біографії «Літопис життя і творчості Миколи Гоголя»
для збірника «Зібрання творів: у 7 т.» (К, 2012). Підготувала разом з проф. П.В.
Михедом книгу «Гоголь в Нежинской гимназии высших наук: антология мемуаров»
(СПб., 2014) та «Історія Ніжина: матеріали і дослідження» (Ніжин, 2015).
Досить солідний науковий доробок Ю.В. Якубіної дав право включити її в коло
сучасних гоголезнавців України, на чиї праці посилаються нині багаточисельні
дослідники не лише України, а й інших країн. Всі співавтори, які працювали над
«Літописом…» відзначали особливу рідкісну властивість уважно, чітко, виконувати
здавалось би нудну і неперспективну діяльність. Архівна робота дала можливість їй
виявити раніше невідомі факти, збагатити «Літопис…» новими і цінними
доповненнями.
У свої наукові інтереси Юлія Василівна залучає і студентів. Протягом багатьох
років вона керує проблемною науковою групою «Ніжин – місто юності Гоголя»,
проводить з ними поїздки по Гоголівським місцям. Крім цього вона організовує
написання курсових робіт з гоголівської тематики, проводить конференції «Гоголь і
український культурний простір», готує студентів до щорічної наукової конференції
молодих науковців НДУ імені Миколи Гоголя тощо. Протягом 2014–2016 рр. вона була
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членом журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі
спеціальності «Романо-германські мови і літератури».
Крім цього сама Юлія Василівна бере активну участь у міжнародних та
всеукраїнських наукових конференціях, які проходили в багатьох вишах України, Грузії,
Росії, Білорусії. Вона також здійснювала рецензування наукових досліджень вчених:
монографій, наукових збірників, авторефератів, конкурсних наукових робіт Малої
академії наук.
Всі, хто працює разом з Юлією Василівною, відзначають її величезну виховну
роботу зі студентами. Вона уміє залучити їх до організації вечорів, конкурсів,
презентацій праць вчених тощо. Слід відзначити і її тактовність, інтелігентність у
спілкуванні зі студентами та колегами. У групах, де вона працює, завжди нормальний
мікроклімат, студенти її люблять, користуються її довірою. У неї завжди на першому
плані обов’язок, а потім особисте, що є важливим для педагога. Всі складні ситуації вона
може владнати дипломатично і тактовно.
На сьогодні Ю.В. Якубіна є провідним викладачем кафедри, її душею, обличчям.
Її авторитет, принциповість, приклад у науковій і навчальній роботі сприяють у
створенні хорошого мікроклімату на кафедрі. Вона надзвичайно чутлива, скромна, все
встигає і ніколи не жаліється на умови і обставини роботи. Її людяність, толерантність,
глибока зацікавленість у долі кожного із нас – це визначальні риси нашої колеги.
Праця Ю.В. Якубіної відзначена багаточисельними подяками, грамотами та
преміями керівника університету. У 2009 р. вона була МОН України за багаторічну
сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих
спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність нагороджена Почесною грамотою
і як гоголезнавець медаллю ім. Миколи Гоголя.
Тож, відзначаючи ювілей Юлії Василівни, хотілося б від всього колективу
кафедри їй побажати міцного здоров’я і залишитися ще на довгі роки такою ж
прекрасною, світлою, життєрадісною жінкою, яка чарує всіх навколо себе багатством
наукового доробку і любов’ю до тих, кого вона вчить і з ким працює.
Завідувач кафедри проф. Григорій Васильович Самойленко
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