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Першооснова
цивілізації
Пишаємося тим, що і в нашому зем7
вирішувати адміністративні питання,
ясно засівалася духовна нива і
ляцтві є справжні педагоги з високим
шукати вище керівництво в районі – їх
в часи Київської Русі. На скри7
авторитетом. Справді видатні заслуги
же на всій неосяжній Сіверській землі
жалях історії записані мудрі
нашого славного ветерана академіка
замість двадцяти двох буде...п'ять!
слова Ярослава Мудрого, Воло7
Петра Кононенка, котрий створив цілий
Кажуть, виручить навчання через
димира Мономаха і нашого земляка
науковий напрямок україністики, такий
інтернет. А де живе спілкування поки7
Антонія Печерського. Вже тоді Європа
необхідний для утвердження міжна7
нутої напризволяще дитини й педаго7
дивувалася досконалій освіті дітей
га, де гурткова робота, де особис7
княжих та боярських, котрі свої7
тий вплив старшого на молодшо7
ми справами рухали вперед
го? Де предметне розв'язання
прогрес.
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Чернігівський педвуз, Прилуць7
з'явилася на карті світу як не7
кий коледж. Але всі вони опини7
залежна держава. І тут нам би
лися у вкрай тяжких умовах, коли
утверджувати високий духовний
родного авторитету України. А скільки
за кожного випускника потрібно боро7
рейтинг, тим більше, що у час стрімко7
новацій встигли впровадити у життя
тися, а сама область катастрофічно
го розвитку науки потрібні не механічні
директорки Українського гуманітарного
втрачає населення. Тож, як казав ко7
роботи з українською пропискою, а
ліцею КДУ ім. Т.Г.Шевченка Ганна Са7
лись класик, ми "самі себе звоювали".
освічені талановиті творці. Потрібна
зоненко та однієї зі столичних шкіл
Проте, як мовиться, людина вми7
національна українська школа!
Надія Голота! Зроблене ними вже стало
рає, тільки втративши останню надію.
Маємо гордитися, що саме Чернігів7
фактами новітньої української історії.
Старше покоління народу нашого
щина народила таких світочів педа7
Нинішній рік для української школи
пам'ятає лихі часи Другої світової
гогічної науки, як Костянтин Ушинський,
виявився небувало важким. Поблідли
війни, страшні людські втрати і по7
Софія Русова, Лідія Деполович, не ка7
й змаліли безперервні державні ре7
воєнну розруху. Але не забуває гло7
жучи вже про сотні сподвижників7
форми, яким не видно кінця. Продов7
бального духовного піднесення, котре
практиків. Недарма колись учитель
жує скорочуватися населення, а з
оволоділо знесиленими душами і до7
користувався високим авторитетом у
ним і школи, особливо у сільській міс7
зволило знову повернутися до творчо7
народі, доки не був змушений закопу7
цевості. Сумно дивитися на приміщення
го життя. Сподіваємося, що так буде й
ватися в городнє господарство. Так
шкіл, де не дзвенить веселий гамір
цього разу. Що й цього вересня тисячі
занепадала чітка й світла система
дітвори, проводжати очима шкільні
радісних дітлахів прийдуть до шкіл,
первинної освіти, котра складає базис
автобуси, що звозять звідусюди пооди7
щоб згодом підтвердити високий циві7
вищої досконалості науки. Тепер маємо
ноких маленьких школярів до цент7
лізаційний рівень українського народу.
те, що маємо, як висловився один із
ралізованої школи. А як бути педаго7
Хай нам щастить у цьому!
творців системи безперервного блу7
гам, коли доведеться після відновлення
Рада ГО "Товариство
кання держави кривими стежками
регулярного традиційного навчання
Чернігівське земляцтво"
новітньої історії.
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Завдяки історичній пам'яті людина стає особистістю,
народ – нацією, країна – державою. М. ГРУШЕВСЬКИЙ
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У ВЕРЕСНІ СВЯТКУЮТЬ СВІЙ ЮВІЛЕЙ:
ЯКУБ Михайло Захарович – 90*ліття. Народив7
ся 10 вересня 1930 року у смт Березна Менського
району. Пенсіонер, найстарший учасник спортивного
змагального проекту DYKA GONKA – забіг із пере7
шкодами, що проходив у 2019 році на Київщині.
ГАВРИЛЕНКО Віра Олександрівна – 90*ліття.
Народилася 13 вересня 1930 року в селі Оболоння
Коропського району.
ЛЕОНЕНКО Марина Йосипівна – 80*ліття. На7
родилася 3 вересня 1940 року в селі Рейментарівка
Корюківського району. Довгий час працювала лікарем.
Ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС.
ОДАРИЧ Олег Миколайович – 80*ліття. Наро7
дився 26 вересня 1940 року в Ніжині. Працював на7
чаль7ником відділу експертизи у сфері фізико7мате7
матичних і технічних наук Державного центру науко7
во7технічної експертизи Міністерства освіти і
науки України. Кандидат фізико7матема7
тичних наук.
ОСТРОВСЬКА Наталія Василів*
на – 75*річчя. Народилася 4 ве7
ресня 1945 року в Києві (батько
з Сосниці).
ШИЛО Надія Сергіївна –
75*річчя. Народилася 12 ве7
ресня 1945 року у с. Бондарі
Козелецького району. Дов7
гий час працювала юристом.
ПОВИСШИЙ Микола
Пилипович – 75*річчя. На7
родився 15 вересня 1945 ро7
ку в Носівці. Працював заві7
дувачем кафедри футболу
Національного університету фі7
зичного виховання і спорту Украї7
ни. Заслужений працівник фізичної
культури і спорту України.
ЙОВЕНКО Світлана Андріївна –
75*річчя. Народилася 20 вересня 1945 року
в Києві (батьки з села Надинівка Козелецького району).
Працювала редактором у видавництві "Дніпро", жур7
налі "Вітчизна". Автор віршів, художніх перекладів та
літературно7критичних статей. Видала багато збірок
поезій, оповідань, повістей, літературних портретів
письменників. Деякі вірші поклали на музику О. Білаш,
І. Шамо, О. Гончарук та ін. Окремі її твори перекладені
багатьма мовами народів світу.
Член правління Національної спілки письменників
України, заслужений працівник культури України.
Лауреат багатьох міжнародних премій. Дипломант
міжнародного академічного рейтингу популярності
"Золота фортуна". Відзначена почесними нагоро7
дами.
ДУДАР Валерій Володимирович – 70*річчя.
Народився 2 вересня 1950 року в Бобровиці.
БРИГИНЕЦЬ Дмитро Дмитрович – 70*річчя.
Народився 5 вересня 1950 року в селі Сивухи Козе7
лецького району. Начальник відділу кадрів Націо7
нальної медичної академії післядипломної освіти
ім. П.Л. Шупика. Полковник у відставці. Відзначений
почесними нагородами.
ПЛЮЩЕВА Лариса Анатоліївна – 70*річчя.
Народилася 5 вересня 1950 року в Новгород7
Сіверську. Працювала головним спеціалістом Держ7
комсекретів України.

ТВЕРДОМЕД Катерина Сергіївна – 70*річчя.
Народилася 5 вересня 1950 року в селі Стодоли
Ніжинського району. Заступник головного бухгалтера
акціонерної холдингової компанії "Укрнафтопродукт".
КУЗЬМЕНКО*ЛІСОВЕНКО Катерина Василівна –
70*річчя. Народилася 7 вересня 1950 року в селі
Житні гори на Київщині. Відмінник народної освіти.
Працювала директором середньої школи № 3 м.Чер7
нігова. Письменниця, авторка історичних книг7
досліджень, зокрема, "Затоплена Придніпровська
цивілізація" та інших. Лауреат обласної літературно7
мистецької премії імені Михайла Коцюбинського
(Чернігів, 2020 рік).
ТУРЧИН Олександр Петрович – 70*річчя. На7
родився 7 вересня 1950 року в селі Свидовець Боб7
ровицького району. Працював директором дослідно7
го господарства "Дмитрівка" Українського НДІ
садівництва, заступником начальника
управління сільського господарства
Києво7Святошинського району.
МАТЯШ Олександр Мико*
лайович – 70*річчя. Народив7
ся 13 серпня 1950 року в селі
Свидовець Бобровицького ра7
йону. Головний лікар Бюро
медико7соціальної експер7
тизи.
ПАЩЕНКО Володимир
Михайлович – 70*річчя. На7
родився 15 вересня 1950 ро7
ку в селі Мала Дівиця При7
луцького району. Доктор гео7
графічних наук, професор, го7
ловний редактор "Київського
географічного щорічника", член
НСПУ. Співавтор книг і карт, при7
свячених ландшафтам України та її
окремих регіонів. Має низку поетичних
видань, збірок віршів і поем. Лауреат літера7
турної премії імені Миколи Куліша.
СУПРУН Юрій Олексійович – 70*річчя. Наро7
дився 20 вересня 1950 року в селі Комарівка Ніжин7
ського району. Доцент кафедри загальної хірургії
Національного медичного університету ім. О. Бого7
мольця.Кандидат медичних наук.
ЄВЕНКО Катерина Іванівна – 70*річчя. Наро7
дилася 25 вересня 1950 року в селі Нова Басань Боб7
ровицького району.
ПИЛИПЕНКО Олександр Іванович – 65*річчя.
Народився 29 вересня 1955 року в Чернігові. Працю7
вав директором інституту психології та соціальних
наук Київського міжнародного університету, профе7
сор, кандидат педагогічних наук, відмінник освіти
України.
ШВЕД Микола Петрович – 60*річчя. Народився
4 вересня 1960 року в селі Конятин Сосницького
району. Полковник у відставці. Проходив службу на
космодромі "Плесецьк", Генеральному штабі Зброй7
них Сил України.
ДАНИЛЕЦЬ Володимир Віталійович – 60*річчя.
Народився 9 вересня 1960 року у смт Дмитрівка
Бахмацького району. Народний артист України.
ШАРИГІН Олександр Сергійович – 60*річчя.
Народився 21 вересня 1960 року у м.Корюківка.
Військовий пенсіонер.

Дорогі земляки!
Рада ГО “Товариство "Чернігівське земляцтво" сердечно вітає вас із ювілеєм і зичить усім доброго здоров'я,
великих успіхів у житті, оптимізму, сімейного щастя, невтомного добротворства в ім'я рідної землі.
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лава Університету вийшла
далеко за межі нашої дер7
жави, і не лише завдячую7
чи видатним українцям
Миколі Гоголю та Леоніду Глібову,
Євгену Гребінці та Федору Леон7
товичу, а й представникам інших
народів, для яких НАШ універси7
тет став освітньою колискою і які
відіграли непересічну роль у сво7
єму рідному краї – білорусам
Францішеку Богушевичу та Юхи7
му Карському, грекам Костянтину
Базілі та братам Ревеліоті, інгу7
шам Чаху Ахрієву та Алтинбеку
Базоркіну, естонцям Йоганнесу
Аавіку та Миколі Гейндріхсену,
литовцю Олександру Гінтовту та
латишу Петру Феддерсу, сотням
казахських та узбецьких юнаків і
дівчат, які й нині використовують
здобуті знання на благо Казахста7
ну й Узбекистану. Ніжинська вища
школа пишається своїми випуск7
никами та робить усе, щоб панте7
он славетних вихованців щороку
поповнювався новими іменами.
У наші дні Університет перетворю7
ється на центр міжнародної освіти,
здійснюючи якісну фахову підготовку
не лише талановитого українського
студентства, а й обдарованої молоді з
Азербайджану, В’єтнаму, КНР, Тунісу,
Туреччини, Туркменістану, ФРН. Зрос7
танню популярності та посиленню ав7
торитету Університету сприяють не ли7
ше усталені освітні і наукові традиції,
а й удосконалення адміністрування,
модернізація матеріально7технічної
бази, потужний професорсько7викла7
дацький склад, постійний пошук опти7
мальної моделі організації освітнього
процесу, розширення переліку послуг
тощо. Колектив Університету, високо
цінуючи здобутки наших попередників,
спрямовує свою діяльність на розбу7
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дову сучасного ЗВО, для якого прита7
манна висока якість освіти, управлінська
гнучкість, внутрішня та міжнародна
мобільність студентів і викладачів, сту7
дентоцентризм і зорієнтованість на
практичну підготовку, тісний зв'язок з
працедавцями і партнерами.
Сьогодні до структури університету
входить 6 потужних структурних під7
розділів (4 факультети – іноземних
мов, історико7юридичний, природничо7
географічних і точних наук, психології
та соціальної роботи і 2 навчально7
наукові інститути – інститут мистецтв
імені Олександра Ростовського та
інститут філології, перекладу та жур7
налістики), ціла низка навчально7нау7
кових і науково7дослідних лабораторій,
створених в тому числі спільно з Інсти7

тутом археології НАН України та Інсти7
тутом психології імені Г.С. Костюка
НАПН України, 6 наукових і культурно7
просвітницьких центрів, зокрема Центр
гуманітарної співпраці з українською
діаспорою, відкритий у 1999 р. за рі7
шенням Кабінету Міністрів України.
Освітній процес і наукову діяльність
з абезпечують понад 240 науково7пе7
дагогічних працівників, 80% яких мають
наукові ступені та вчені звання.
На 22 кафедрах і в наукових під7
розділах здійснюються дослідження з
актуальних проблем гуманітарних, пси7
холого7педагогічних, медичних, при7
родничих і точних наук. Нині сформува7
лися й успішно діють наукові колекти7
ви, очолювані відомими в Україні вче7
ними7професорами М. Барановським,
Ф. Барановським, Н. Бойко, О. Бойком,
Ю. Бондаренком, І. Казачковим, Є. Ко7
валенко, О. Ковальчуком, О. Кононко,
М. Криловцем, О. Кучменко, Є. Луняком,
О. Мельничуком, П. Михедом, М. Папу7
чою, В. Суховєєвим та ін.
Відомі своїми здобутками у
сфері музикознавства та музичної
педагогіки творчі колективи, якими
керують заслужені діячі мистецтв
України, професори Л. Костенко
та Л. Шумська, народні артисти
України, професори В. Рожок і
М. Шумський, доцент О. Пархо7
менко.
В Університеті виходять фахові
видання "Наукові записки" та "Літе7
ратура та культура Полісся", які
внесені до міжнародних науко7
метричних баз даних. Університет
підтримує плідні взаємини із зак7
ладами і науковими установами
Білорусі, Великої Британії, Греції,
Грузії, Казахстану, КНР, Литви,
Марокко, Польщі, США, Тунісу,
Туреччини, ФРН.
Фонди університетської біб7
ліотеки, яка протягом двох століть
є невід'ємною частиною освітньо7
наукового та культурно7просвіт7
ницького процесу, нараховують
близько мільйона примірників
навчальної та наукової літерату7
ри, в тому числі понад 100 тис.
стародруків і рідкісних видань. У стінах
Університету функціонує 6 музеїв,
унікальна картинна галерея, діють літе7
ратурна і театральна студії, творчі ко7
лективи "Світич", "Забава" та "Дивер7
тисмент".
Своєю сучасною діяльністю та
суспільно7історичним значенням універ7
ситет довів, що є одним із фундаторів
вищої освіти і науки в Україні, де ціну7
ють кращі традиції, що ми відкриті до
інновацій.
Незважаючи на різні труднощі, ми
віримо, що й у майбутньому нашому
уславленому вузу стелитиметься рівна
дорога до нових духовних вершин.

Олександр САМОЙЛЕНКО,
ректор Університету,
кандидат історичних наук
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ого ж року ідея про відкриття
вищого навчального закладу на
Лівобережній Україні зароди7
лася і у графа Іллі Андрійовича
Безбородька, представника знамени7
того козацького роду.
Прохання І.Безбородька було підтри7
мане імператором Олександром І. Вже
29 липня 1805 року був підписаний
указ про заснування Гімназії вищих
наук князя Безбородька у Ніжині.
Для заснування Гімназії Ілля Безбо7
родько виділив у Ніжині на березі
Остра у своїй садибі землю з садом,
парком, озерами для зведення при7
міщень навчального закладу. На
будівництво було витрачено один
мільйон двісті сімдесят п'ять ти7
сяч шістсот вісімдесят один кар7
бованець двадцять сім копійок
грошей.
Гімназія вищих наук князя
Безбородька була відкрита 4 ве7
ресня 1820 року.
Це був унікальний навчальний
заклад, у якому навчалися 9 років:
перші три роки – нижчий курс,
наступні три роки – середній і ос7
танніх три – вищий курс. Від пер7
шого випуску у 1826 році і до ос7
таннього у 1833 році повний курс нав7
чання закінчило 105 чоловік. Серед них
– відомі вчені П.Редькін, О.Рославсь7
кий7Петровський, В.Домбровський,
письменники М. Гоголь, Н. Кукольник,
Є. Гребінка, М. Білевич, А. Бородін,
А. Любич7Романович, М. Прокопович,
художники А. Мокрицький, Я. де Баль7
мен, дипломати К. Базилі, І. Халчинсь7
кий, державні діячі В. Тарновський,
Є. Гудима, військові генерали О. Гін7
товт, Л. Рудановський, а також чинов7
ники вищих рангів.
Після закриття Гімназії на її базі
відкривалися фізико7математичний
ліцей (1832–1840), юридичний ліцей
(1840–1875), історико7філологічний
інститут (1875–1920). Розвиток кожного

Т

навчального закладу проходив під
наглядом почесних попечителів: графів
О.Г. Кушельова7Безбородька (1820–1855)
та його сина Григорія (1855–1870),
графів О.І. Мусіна7Пушкіна (1873–1879),
його сина Олександра (1879–1918) і
онука Миколи (1918), які фінансово
забезпечували функціонування нав7
чального закладу, виділяли кошти на
придбання приладів та книг для біб7
ліотеки. Наприклад, О.Г. Кушельов7
Безбородько у 1845 році до 257річчя
Ніжинської вищої школи подарував
юридичному ліцею 175 картин худож7
ників Європи ХУІ–ХУІІІ ст. з метою,

"щоб ці картини були розміщені у віль7
них залах будинку ліцею і служили
розвиткові хорошого смаку і залиша7
лися завжди власністю цього навчаль7
ного закладу". А у 1852 році новий по7
печитель Юридичного ліцею Г.О. Куше7
льов7Безбородько подарував бібліотеці
ліцею куплені ним у родичів М. Гоголя
рукописи його творів та листи пись7
менника. За все це граф заплатив 1200
карбованців. Нині ці рукописи з 1934
року зберігаються в Інституті рукописів
Національної бібліотеки України імені
В.І.Вернадського.
Та основним напрямком діяльності
вузу був історико7філологічний. Перший
директор інституту професор, а згодом
академік М.Лавровський зумів створити

необхідну навчальну базу, запросити
відомих молодих вчених, які згодом
захистили докторські дисертації і стали
провідними дослідниками відповідних
наукових галузей.
Учасниками ніжинської філологічної
школи були академіки М.Лавровський,
П.Нікітін, М.Сперанський, члени7
кореспонденти Академії наук Р.Брандт,
А.Будилович, Г.Ільїнський, В.Рєзанов,
професори М.Соколов, І.Іванов, В.Ка7
чановський, К.Радченко, Є.Петухов та
інші. Саме в період свого перебування
в Ніжині вони сформувалися як виз7
начні вчені, стали засновниками таких
напрямків у науці як лінгвістична
палеонтологія слов'ян, слов'янсь7
ка акцентологія, праслов'янська
мова та її граматика, російська й
українська драма.
Значення праць учених ніжин7
ської філологічної школи зі слов'я7
нознавства, вітчизняного мово7
знавства та літературознавства
величезне. Професор В.Качанов7
ський заснував і видавав періо7
дичний науковий збірник "Вестник
славянства", а М.Лавровський –
"Известия Историко7филологи7
ческого института князя Безбо7
родко в Нежине".
У 80–907х роках ХІХ ст. в інституті
сформувалася ніжинська історична
школа, представлена професорами
М.Арістовим, М.Бережковим, В.Ляско7
ронським, Г.Зенгером, І.Турцевичем,
О.Покровським, членом7кореспонден7
том Барселонської Королівської Ака7
демії наук і мистецтв В.Піскорським
та іншими, які займалися вивченням
вітчизняної та світової історії.
У 1894 році в інституті були засно7
вані історико7філологічне товариство
та археологічна комісія, які видавали
періодичні видання, зокрема "Извес7
тия Историко7филологического инс7
титута князя Безбородко в Нежине"
(з 1876 р.). Активними членами були
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учені й інших навчальних закладів країни.
Професори інституту підтримували
зв'язки з науковими центрами і вчени7
ми Європи та Америки.
За 45 років в Історико7філологічному
інституті було підготовлено і випущено
632 фахівці.
Після встановлення в Україні ра7
дянської влади Ніжинський історико7
філологічний інститут був реформова7
ний спочатку в науково7педагогічний
інститут (1920–1921), далі в інститут
народної освіти (1921–1930) та інсти7
тут соціального виховання (1930–1933),
а наостанок у педагогічний інститут
(1933–1998, з 1939 р. ім. М.В. Гоголя).
Велася підготовка вчителів різних
спеціальностей: філологів, істориків,
математиків, біологів, фізиків тощо.
Внесок у вітчизняну культуру, зробле7
ний Ніжинським педагогічним інститу7
том, був вагомий, бо кожен з них – це
добре підготовлений вчитель, який ко7
ристувався великим авторитетом у селі
чи місті. Серед них були випускники,
які стали відомими вченими та поміт7
ними постатями у радянському сус7
пільстві: професори О.Германович,
У.Фохт, головний нумізмат Ермітажу
І.Спасський, письменники і журналісти
Олекса Ющенко, Борис Левін, Йосип
Дудка, Андрій Бурлака, Петро Арте7
м е н к о , професор7історик О.Тканко,
г е нерал7лейтенант авіації І.Мороз,
п е дагог, командир партизанського
загону, письменник, Герой Радянського
Союзу Ю.Збанацький, відомі педагоги
родина Бугайків, директор школи
Є.Касьяненко та багато інших.
У ювілейному 1970 році, коли від7
значали 150 років від дня відкриття
Ніжинської вищої школи, в інституті
навчалося 3949 студентів.
За роки існування інституту з 1920
по 1970 роки вчителями стали 22593
випускники. Двом учителям7випускни7
кам інституту Є.Касьяненко та І.Коро7
ваю було присвоєно звання Герой
соціалістичної праці.
Серед тих, хто закінчив навчальний
заклад у 50–707х роках, є відомі пись7
менники, лауреати державної Шев7
ченківської премії Євген Гуцало та Ле7
онід Горлач, премії імені Лесі Українки
Анатолій Давидов, поети Володимир
Мордань, Дмитро Куровський, Віктор
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Вовк, Віктор Абузяров, Анатолій Шкуліпа,
Олександр Забарний, академік, доктор
педагогічних наук М.Бурда, академік,
доктор філологічних наук А.Грищенко,
професор, доктор біологічних наук

Л.Балашов, професор, доктор філо7
логічних наук А.Зеленько та багато
інших.
У 70–907х роках інститут продовжив
розвиватися. Враховуючи все це, 4 ве7
ресня 1998 року Кабінет Міністрів Ук7
раїни ухвалив рішення створити Ніжин7

ський державний педагогічний універ7
ситет імені Миколи Гоголя. Колектив
продовжив підготовку кращих фахівців
в освітній та науковій роботі, зміцнював
зв'язки з науковою сферою, забезпечу7
вав участь викладачів та студентів у
всеукраїнських та міжнародних конкур7
сах тощо. А тому 15 вересня 2004 року
розпорядженням Кабінету Міністрів Ук7
раїни на базі педагогічного університе7
ту було створено Ніжинський держав7
ний університет імені Миколи Гоголя
класичного зразка.
У цьому статусі університет функ7
ціонує 16 років та готує фахівців різних
спеціальностей як для школи, так і
інших сфер народного господарства з
різних соціальних напрямків. Зміцнила7
ся матеріальна база, збільшилася
кількість захищених докторських і кан7
дидатських дисертацій.
Функціонують давно відомі наукові
центри, зокрема Гоголезнавчий (керів7
ник проф. П.Михед), регіонального
вивчення культури Полісся (керівник
проф. Г.Самойленко), гуманітарної спів7
праці з українською діаспорою (дирек7
тор Н.Онищенко), центр експеримен7
тальних археологічних досліджень
(науковий керівник доц. І.Кедун), який
сприяв проведенню в університеті
23–25 листопада 2018 року разом з
Інститутом археології НАН України
Першого Всеукраїнського археологіч7
ного з'їзду в Україні; центр студій поль7
ських досліджень в університеті (нау7
ковий керівник доц. М.Потапенко), а
також десятки навчально7наукових і
науково7дослідних лабораторій.
Позанавчальна і позанаукова робо7
та збагатилася також діяльністю твор7
чих колективів. Зокрема, молодіжний
хор "Світич" лауреат багатьох міжна7
родних та всеукраїнських конкурсів і
фестивалів. Великою популярністю ко7
ристуються чотири музеї та картинна
галерея університету.
Колектив навчального закладу і в
нинішніх складних умовах плідно працює
та збагачує традиції вишу.

Григорій Самойленко,
доктор філологічних наук,
професор
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шляху до відкриття школи №5 і планів
щодо надання освітньому закладу ста7
тусу "опорна школа". Перша зустріч від7
булася з головою Носівської ОТГ Воло*
димиром Ігнатченком.
В.М.: Хто замовник такої сучасної
споруди, як школа №5 у місті Носівка, і
яка чия доля у фінансуванні будів7
ництва?
Володимир Ігнатченко: Замов7
ником будівництва школи стало управ7
ління капітального будівництва Чер7
нігівської обласної державної адмі7
ністрації. Активне будівництво три7
вало останні 5 років. Безпосередньо
будівельні роботи на завершальному
етапі здійснювала підрядна органі7
зація ТОВ "МАЛАК Т". Протягом ос7
танніх чотирьох років на завершен7
ня будівництва перераховані кошти
до Чернігівського ОУКБ із Держав7
ного фонду регіонального розвитку
90% і з місцевого бюджету 10%.
В.М.: Назвіть імена осіб, які допома7
державної програми "Спроможна школа
гали у будівництві новобудови.
для кращих результатів" і отримання
Володимир Ігнатченко: Велику до7
субвенції на закупівлю необхідного
помогу в просуванні оплати підряднику
обладнання. Ще одним суттєвим пош7
надавав народний депутат VIII і IX скли7
товхом для своєчасного завершення
кань Верховної Ради України Валерій
будівництва школи до початку навчаль7
Давиденко. А також значну увагу і орга7
ного року вартістю 57 мільйонів стало
нізаційну допомогу приділяли будів7
включення її до державної програми
ництву народний депутат України VIII
Президента України "Велике будів7
скликання Олександр Кодола і народ7
ництво".
ний депутат України IX скликання Вале7
Зустрівшись з очільниками Носівсь7
рій Зуб.
кого району і міста напередодні свята
В.М.: Новозбудована школа готова
першого дзвоника, я взяв у них інтерв'ю,
до початку навчального року. Тепер
в якому розкрилися деталі важкого
можна з полегшенням зітхнути.
А які ще невирішені питання зна7
ходяться у вашому порядку ден7
ному щодо школи №5 після 1 ве7
ресня?
ада Чернігівського земляцтва, члени Носівського відділення с е р 7
Володимир Ігнатченко: Зви7
дечно вітають провідну зірку на педагогічній ниві Марію
чайно, є ще ряд питань, пов'яза7
Кирилівну Шовкун із 1007річним ювілеєм, дякують їй за душевне тепло, знання,
них із реконструкцією пришкіль7
які вона вклала в душі сотень своїх вихованців. Многії літа Вам, дорога землячко!
ної території, її облаштуванням.
Нині проходить тендерний процес
Валентин Бондаренко, Федір Бровко, Віталій Данилко,
на озеленення, полив території,
Микола Калініченко, Михайло Кочубей, Ігор Ляшенко,
придбання спортивного інвентаря
Петро Медвідь, Юрій Пероганич, Микола Скрипець, Віталій
тощо. Виділені 7,5 млн грн на
Свирид, Михайло Чайка, Віктор Черненко, Григорій Шкребель.
тендер для закупівлі облад7

дже востаннє дві школи від7
крились у 2013 році у Седневі
та Новій Басані. І ось настав
цей радісно7хвилюючий день,
коли першого вересня гучний дзвоник
покликав за шкільні парти учнів із при7
леглих мікрорайонів міста, наблизивши
їхній ранковий шлях до світлих і прос7
торих класів, де ще ледь відчутний
запах свіжих фарб.
З букетами яскравих квітів у ру7
ках, у піднесеному настрої зібралися
діти, батьки, гості на урочисту
подію, до якої шлях був не простий,
тернистий. Але про це знають хіба
що будівельники, керівники Черні7
гівської області, Носівського району,
Носівської об'єднаної територіаль7
ної громади.
Діти сіли за парти, почалося нав7
чання в умовах пандемії коронавіру7
су. Тож доведеться громаді, педко7
лективу попрацювати над деякими
організаційними питаннями щодо нала7
годження навчально7виховного проце7
су, тендерних закупівель обладнання
для класів, кабінетів, лабораторій,
підготувати територію школи для спор7
тивних та ігрових майданчиків. Та все
це буде незабаром. Практичні кроки
керівництва області й міста довели, що
їхні слова не розходяться з ділом.
А завершальні події розгорталися
так. У середині липня розпорядженням
Прем'єр7міністра України Дениса Шми7
галя довгобуд школи був переданий у
комунальну власність Носівської ОТГ.

А

А вже на сесії міськради, у роботі якої
взяли участь голова обласної державної
адміністрації Андрій Прокопенко і депу7
тат обласної ради Сергій Баришовець,
депутати прийняли її на баланс громади.
Важливим проривом до завершення
будівництва Носівської загальноосвіт7
ньої школи №5 стало його включення до
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Людмила Міщенко: Оголошені об7
меження у зв'язку з поширенням коро7
навірусу змусили у подальшому відмо7
витись від залучення батьків для допо7
моги школі. Але час не згаяно. Щосуботи
працівники виконкому міськради добро7
вільно приходили до школи, аби вчасно
змонтувати шкільні меблі.
Не оминули ми своїми запитаннями
начальника відділу освіти, молоді і спорту
Носівської міськради Наталію Тонконог.
В.М.: Зрозуміло, що весь тягар з
відкриття нової школи лягав на відділ
освіти, молоді і спорту. Як вдалося впо7
ратись із поставленими завданнями
щодо відкриття школи №5?
Наталія Тонконог: Ми маємо серти7
фікат на введення в експлуатацію нової
школи. Уже 31 липня школа була за7
реєстрована як юридична особа. Але ще
задовго до цього відділ моніторив стан

до директора школи №5 Альони Куїч.
нання, приладів та наочностей для
В.М.: У якому стані знаходиться
кабінетів. Думаємо про інтернет у кож7
школа на початку навчального року?
ному класі. Також готуємося придбати
Альона Куїч: Школа практично гото7
для нової школи автобус. Хоча треба,
ва до навчального року. Усі класи і
щоб у кожній школі був свій автобус.
кабінети укомплектовані шкільними
Згодилася дати інтерв'ю і голова
меблями. Сформована шкільна бібліо7
районної держадміністрації Олена
тека, фонд якої складають підручники й
Кундюба.
художня дитяча література. Нака7
В.М.: Нарешті підійшов той
зом по школі зараховано 358 учнів.
щасливий день, коли в експлуа7
Класні керівники отримали і роз7
тацію прийнято нову школу. Чому
дають кожному учню шкільні під7
такий довгий шлях треба було
ручники. Їдальня готова харчувати
пройти?
учнів із дотриманням усіх санітар7
Олена Кундюба: Економічний
них норм.
стан держави і пріоритети, які ви7
В.М.: Нова школа потребує но7
никали на кожному етапі, вплину7
вого підходу до навчально7вихов7
ли і на те, що новобудова стала
ного процесу. Яким ви його бачите?
довгобудом. З 2011 року було
Альона Куїч: Концепція нашої
докладено немало зусиль для від7
школи полягає у втіленні в навчаль7
новлення будівництва школи голо7
но7виховний процес нових освітніх
вою райдержадміністрації Григо7
технологій, які враховують запит
рієм Красносільським. Багато пи7
суспільства, й педагогічного су7
тань виникло до обласного управ7
часного впливу для духовного,
ління капітального будівництва.
інтелектуального і фізичного роз7
Врешті7решт хоч і повільно, час
витку учня. Педколектив школи, яка
наближав школу до відкриття. При
повинна стати опорною у місті, має до7
взаємозлагоді у вирішенні завершення
будівництва на завершальному етапі та
свід і бажання творчо втілювати передо7
будівництва школи райдержадмініст7
хід інвентаризації. Для своєчасного
ву педагогічну філософію на всіх уроках.
рації, райради, міськради з обладмініст7
оснащення класів меблями, прибирання
Варто зауважити, що напередодні
рацією будівництво школи було завер7
приміщень школи залучалися батьки7
свята першого дзвоника у школі №5 вже
шено. І це велика перемога для всіх нас
добровольці. А з оголошенням пандемії
вдруге побували з візитом міністр роз7
і справжнє свято для Носівки й усієї
коронавірусу, коли відмовилися від
витку громад і територій Олексій Черни7
Чернігівщини.
допомоги батьків, залучалися 10–15
шов, голова ОДА Андрій Прокопенко,
На наші запитання відповіла заступ7
техпрацівників з інших шкіл та працівники
заступники голови ОДА Віталій Загай7
ник міського голови Носівки Людми*
міськвиконкому щосуботи.
ний, Андрій Подорван, керівник облас7
ла Міщенко.
В.М.: Чи готова шкільна їдальня до
ного управління капітального будівництва
В.М.: На яку кількість учнів розрахо7
харчування учнів?
Богдан Кривенко. Поважні гості були у
вана школа і як проходило оснащення
Наталія Тонконог: Цьому питанню
захваті від готовності школи до навчаль7
класів і кабінетів шкільними меблями?
ми надавали особливу увагу. Шкільна
ного року.
Людмила Міщенко: Новобудова
їдальня розрахована на 175 місць, має
Красень лайнер "Школа №5", на бор7
розрахована на навчання 520 учнів.
сучасне обладнання, у ній класи харчу7
ту якого сяючі обличчя дітвори, почав
Тому велика увага була приділена за7
ватимуться за графіком. Крім того, піль7
свій рейс до Країни Знань. На причалі –
купівлі відповідного інвентаря – стільців,
гові категорії учнів харчуватимуться
шкільній лінійці – вітали із знаменною
парт, столів, дошок – для учнів молод7
безкоштовно.
подією керівники області, району, міста
ших, середніх і старших класів згідно з
Звернулися ми також із запитанням
і, звичайно, з подарунками де7
санітарними нормами. Велику
легація столичного Чернігівсь7
допомогу в складанні шкіль7
кого земляцтва у складі голови
них меблів надали батьки учнів.
Ради земляцтва Віктора Тка7
Це дало можливість школі
ченка, виконавчого директора
своєчасно підготувати класи і
ещодавно наша чернігівська родина по7
Тетяни Літошко і керівника Но7
кабінети до навчального про7
повнилась ще одним лауреатом премії імені Михайла
сівського відділення Григорія
цесу. Але процес оснащення
Коцюбинського. Катерина Кузьменко*Лісовенко
Шкребеля.
школи триває. Зокрема, оформ7
здобула перемогу в номінації "Народознавство" за
Побажаємо носівським уч7
лення сцени актової зали,
ням щасливого плавання в океані
придбання світлової і звукової
книгу "Затоплена Придніпровська цивілізація.
Знань!
апаратури.
Історія. Людські долі". Щирі вітання і побажання
В'ячеслав
В.М.: Як вплинула пандемія
творчої наснаги та нових здобутків!
Михайлишин,
коронавірусу на хід підготовки
Рада ГО “Чернігівське земляцтво”
член НСЖУ
школи до навчального року?
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Новобасанська сільська ОТГ:
самодостатня, успішна, ефективна

Новобасанцям
повірили

Все починається
з фінансів

На початок проведення децент7
ралізації Новобасанська сільська рада
була однією із спроможних в Бобро7
вицькому районі. Село ж Нова Басань є
одним із найбільших сіл в районі (на
01.01.2020 – 2903 чол.) з дуже вдалим
географічним розташуванням. Відстань
до столиці всього 80 км. Через село
проходить автотраса Київ–Суми. Ці фак7
тори, без сумніву, сприяють інвестицій7
ній привабливості населеного пункту.
Всі названі чинники і послужили тому,
що Новобасанська сільська рада прий7
няла рішення звернутися до сусідів з
пропозицією про добровільне об'єд7
нання в ОТГ з адміністративним цент7
ром в с.Нова Басань. Мешканці сіл, які
повірили не словам і обіцянкам новоба7
санців, а скрупульозним розрахункам
про спроможність майбутньої громади,
у своєму виборі не помилилися. Вели7
чезна робота по створенню та розбу7
дові ОТГ випала на долю голови – Воло7
димира Левченка.
Новоутворена Новобасанська сільсь7
ка ОТГ за три роки пройшла нелегкий
шлях становлення. Позитивні зміни, які
відбулися у результаті децентралізації,
жителі ОТГ повсякчас відчувають у
своєму щоденному житті.

Безумовно, основним фактором
успішності громади являється наявність
фінансів. Серед бюджетонаповнювачів
ОТГ три великих сільгосппідприємства
– ТОВ "Наташа7Агро" та "Земля і Воля",
СФГ "Вікторія". Значні площі обробляє
ПП "Агропрогрес" та ТОВ "Олександ7
рівка7Агро 2016", є декілька середніх
за розмірами фермерських госпо7
дарств. В останні роки з'явилися нові
інфраструктурні об’єкти. Побудовані
три АЗС. Загалом на території громади
їх функціонує п'ять. У 2018 році відкрив7
ся сучасний супермаркет "RС" (с.Нова
Басань), у приміщенні якого також
розміщені піцерія, аптека, термінал.

Дороги, освітлення,
благоустрій – це завжди
актуально
Однією із проблем, яка існує не тіль7
ки у маленьких селах, а й великих містах
України, є незадовільний стан доріг.
Покращенню якості дорожнього пок7
риття у громаді надається велика ува7
га. У 2018 році було проведено капі7
тальний ремонт комунальної дороги у
с.Нова Басань ( вартість 1477,673) та
с.Новий Биків (вартість 563,905 тис). За
кошти обласного бюджету у минулому

році виконано поточний ремонт дороги
Старий Биків – Білоцерківці. Ремонту7
вали дорожнє покриття і у селі Веприк.
Постійно тримається на контролі пи7
тання вуличного освітлення. В 2019 році
було реалізовано частину проєктів із ре7
конструкції в рамках відновлення систе7
ми вуличного освітлення в селах Старий
Биків, Білоцерківці, Нова Басань, Веп7
рик та селиші Чистопілля. Ліхтарі засві7
тилися там, де їх не було десятками
років. Нове сучасне освітлення в рази
економніше в порівнянні зі старим.
Розуміють в громаді і про важливість
енергозбереження. Всі бюджетні уста7
нови, крім Новобасанського та Біло7
церківського закладів освіти, переве7
дені на твердопаливні котлові установ7
ки. Житлово7комунальні послуги на те7
риторії громади надаються Ново7
биківським комунальним підприємст7
вом. За кошти субвенції з держбюджету
та співфінансування за рахунок коштів
місцевого бюджету у 2018 та 2019 роках
для НКП придбано два трактори МТЗ782.1
з додатковим обладнанням до них.
На території Новобасанської ОТГ
працює місцева пожежна охорона, яка
складається з двох команд. Пожежники
обслуговують не тільки населені пункти
громади, але і села Бобровицької міської
ОТГ (по потребі), які знаходяться поблизу.

Надання якісних
медичних послуг –
серед пріоритетів
Питання надання якісних медичних
послуг – це одне з основних, що ставлять
перед собою органи місцевого самовря7
дування кожної з об'єднаних територіаль7
них громад. Для підвищення рівня послуг
та ефективного використання фінансо7
вих ресурсів, які громада спрямовує на
медицину, у 2020 році створено КНП
"Новобасанський центр первинної
медико7санітарної допомоги". До медич7
ного закладу увійшли дві сільські амбу7
латорії, три фельдшерсько7акушер7
ські пункти та дві станції швидкої
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Так ми живемо
допомоги. Виготовлена проєктно7кош7
торисна документація на капітальний
ремонт Новобасанської сільської лікарсь7
кої амбулаторії, а Новобиківська в грудні
2019 року отримала сучасний автомобіль
з підвищеною прохідністю. А це значить,
що жителі громади мають можливість
вчасно отримувати медичну допомогу.

Освіта потребує
гідного фінансування
У Новобасанській сільській ОТГ чотири
заклади загальної середньої освіти (один
із них – Старобиківський ЗЗСО І–ІІ ст. з
дошкільним підрозділом) та два –
дошкільної. В школах навчається 499
учнів. Дошкільною освітою охоплена 121
дитина віком від 1 до 6 (7) років.
За рахунок залишку коштів освітньої
субвенції з державного бюджету на
01.01.2019 р. виконано капітальний ре7
монт покрівлі Новобасанського ЗЗСО І–ІІІ
ступенів, а також придба7
но автобус для підвозення
учнів (на суму 1 млн. 200
тис. грн.). До слова, на да7
ний час у громаді є три
одиниці
автобусної
техніки. За рахунок суб7
венцій з обласного та дер7
жавного бюджетів до ме7
режі Інтернет підключе7
но Новобиківський та Но7
вобасанський ЗЗСО.
Успішно проведена ре7
конструкція приміщення
колишньої школи в с.Нова
Басань під дитячий садо7
чок. Для нього закуплені
сучасні меблі, створені іг7
рові зони, проведено благоустрій тери7
торії, встановлено спортивно7ігровий
майданчик. Урочисте відкриття ДНЗ
"Зернятко" відбулося у вересні 2019 року.
Дбають у Новобасанській сільській
ОТГ і про заклади культури. Для Ново7
басанського, Новобиківського Будинків
культури та Білоцерківського сільського
клубу було придбано музичне облад7
нання. Для Новобиківського ще і тепло7
генератор.

Білоцерківці: як живеться
людям в ОТГ
Своїми міркуваннями про те, як змі7
нилося життя мешканців села, ділиться
в.о. старости Білоцерківського старо7
стинського округу Тамара Лук'яненко:
– Наше село Білоцерківці невелике
(280 чол.). До децентралізації нам не під
силу було вирішувати безліч складних
проблем. Нині зовсім інша справа. З'яви7
лося сучасне освітлення на вулицях
(поки що на двох), де його раніше ніколи
не було. Питаннями благоустрою насе7
леного пункту займається Новобиківсь7
ке комунальне підприємство. Центр
села прикрасила автобусна зупинка.
Відремонтована дорога Білоцерківці –
Ст.Биків. Налагоджений транспортний
зв'язок з с.Нова Басань, автобус курсує
тричі на день. Затримок з отриманням
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різних довідок у центрі гро7
мади не виникає. Для сільсь7
кого клубу придбана акус7
тична колонка. Громадянам,
які потрапляють у складні
життєві ситуації, надається
матеріальна допомога. Для
поточного ремонту шкільного
приміщення всі необхідні
фінанси виділяє сільська
рада. Учні для участі у різно7
манітних конкурсах забез7
печуються транспортом. Ви7
ступають успішно і велика
заслуга у цьому вчительки
української мови і літератури Вікторії
Самборин, яка є науковим керівником
більшості юних ерудитів. Люблю своє
село, роботящих і добрих земляків.
Вірю та сподіваюся і на подальші пози7
тивні зміни у житті країни і Новобасан7
ської ОТГ.

Плани на майбутнє.
Стратегія розвитку
Планів у ОТГ багато. В найближчий
час розпочнеться капітальний ремонт
Новобасанської сільської лікарської
амбулаторії та реконструкція виробни7
чого будинку колишньої школи під адмін7
будівлю для Новобасанської сільради.
Планується завершення ремонту їдальні
Старобиківського ЗЗСО І–ІІ ступенів. У
приміщенні Білоцерківського сільського
клубу необхідно замінити старі вікна на
металопластикові, а також відремонту7
вати покрівлю. Біля Білоцерківського
ЗЗСО І–ІІ ст. буде облаштовано
дитячо7спортивний майданчик.
Оголошено тендер на прове7
дення робіт по ремонту по7
крівлі Новобиківського ЗЗСО
І–ІІІ ст. Завезено 300 тонн
піщано7щебеневої суміші для
ямкового ремонту дорожньо7
го покриття у Веприку, Новому
Бикові, Новій Басані, Біло7
церківцях.
Такі найближчі плани, анон7
совані головою ОТГ Володи7
миром Левченком. У листопаді
2019 року Новобасанською
сільською радою ухвалено
рішення "Про затвердження

Стратегії розвитку Новобасанської
об'єднаної територіальної громади на
2019–2027 роки".
Варто згадати, що згідно Перспек7
тивного плану формування територій
громад Чернігівської області, затвердже7
ного розпорядженням Кабінету Міністрів
України, до складу Ново7
басанської сільської ОТГ
ввійшли ще дві сільські
ради – Вороньківська та
Соколівська.
Новобасанська сільська
ОТГ живе, працює, долає
труднощі, здобуває пере7
моги. Сильною та багатою
вона буде лише тоді, коли
всі жителі громади разом
будуть наполегливо працю7
вати, як одна злагоджена
команда. На чолі з лідером.
Високий рівень спромож7
ності громади залежить від
всіх і кожного. А якщо бу7
дуть сильними громади,
то буде успішною країна.
Голова Новобасанської сільської ОТГ
Володимир Левченко дуже любить своє
рідне село Нова Басань. За нього він
раніше піклувався, дбав, як голова сільсь7
кої ради. Тепер рідними для нього стали
всі села громади (тринадцять). В рази
виросла відповідальність і навантажен7
ня. Залишається одне – трудитися зара7
ди добробуту і благополуччя людей.
Адже Новобасанська сільська об'єднана
територіальна громада – його мета,
вибір і мрія, яка здійснилася!

Людмила ХВОЯ
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який іде першим
аче не зрозуміло кожній матері, що її дитя гине
якраз від конкретного смертоносного пострілу, а
не внаслідок середньостатистичного обстрілу. Її
кровинка, її укоханий синочок, який був просто
маленьким хлопчиком…
– Юрко і справді був ідеальною дитиною, – пригадує
мати, Надія Бутусова. – Ніколи, ніде, ні в яку халепу не встря7
вав. Дуже слухняний, терплячий, не набридав даремно.
Хлопчик, яким можна було тільки тішитися. По7серйозному
не бешкетував, справді, дуже домашній…
Ми й дійсно майбутніх героїв уявляємо непосидами,
н е с лухами, розбишаками, а не такими собі хатніми, мами7
ними синочками. Але трапляється, що під оманливо без7
журною поверхнею криється потужна, нуртуюча глибина.
Вже з перших шкільних кроків Юрій виявив якості неза7
перечного лідера.
– Склалося так, що навколо нього збиралися однокласники.
І він цей гурт вів до школи. Високий на зріст, завжди йшов
першим. Бути захисником, спершу однолітків, а потім і всієї
України – схоже, це було закладено у генах.
Я взагалі не уявляю собі чоловіка, котрий не військовий.
Справжній чоловік – він із погонами! – гордо каже Надія
Бутусова.
З довголітнього досвіду капітана запасу можу стверджу7
вати, що погони, як символ вірності своїй державі, носять
не тільки на офіцерському мундирі, а й в глибині душі. Саме
ця єдність і була притаманна Юрію, коли він без жодних
вагань, за цілковитої підтримки родини, вступав до
Чернігівського ліцею з посиленою військово7фізичною
підготовкою, створеного на базі Чернігівського вищого
військового авіаційного училища льотчиків, де пройшли
підготовку кілька знаменитих космонавтів ранньої пори
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освоєння навколоземних орбіт. Навряд чи думав молоденький
курсант, з'ясовуючи для себе подробиці проекту "Союз–
Аполлон", про ймовірність і для себе встановити хоча й
земний, але тим надійніший контакт з американськими
колегами. Зате майже не сумніваюся, що йому в дитинстві
траплялося читати, крім інших потрібних книг, роман фран7
цузького фантаста Жуля Верна "П'ятнадцятирічний капітан".
Звісно, у сучасному війську так швидко рангових висот не
досягти. Але й звання старшого лейтенанта, і наступне
Юрій Бутусов отримав достроково. І вже в ранзі капітана
зустрів свій останній, 2015 рік… Та це станеться потім, а
поки що буяє таке юне й прекрасне життя, і зовсім поряд
твердо запрограмована для себе одним з найсильніших
серед "айтішників" випуску золота медаль…
– Ми всі пишаємося Юрієм, – ділиться спогадами підпол7
ковник Євген Казанін, заступник начальника Чернігівського
ліцею з ПВФП. – Він був взірцем не лише ліцеїста, а й людини.
Брав участь в усіх сферах курсантського життя, особливо від7
значався у предметних олімпіадах, неодноразово перемагав…
Для досягнення мети – найвищої майстерності в обраній
професії захисника Вітчизни, Юрій мав рідкісне поєднання
знань, інтелекту й характеру. Від самого початку опанування
комп'ютера всі електронні тонкощі легко давалися йому.
– Можна багато розказувати про його порядність,
інтелігентність, – продовжує підполковник Євген Казанін. –
А ще й рідкісна відповідальність, наполегливість. Пригадую
характерний випадок. Щоранку в ліцеї виконується ранкова
гімнастика, її програма доволі насичена й складна. Юнаки
тоді ще спали на двоярусних ліжках, і Юрій, поспішивши
зіскочити згори після команди "Підйом!", сильно травмував
ногу – пізніше навіть довелося накладати гіпс. Але в той
момент він нікому нічого не сказав, виконав усі нормативи, у
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тому числі пробіг два кілометри (! – Р.М.)… Він мав довести
самому собі дещо дуже важливе, притаманне майбутньому
воїну світла – здатність не зійти з дистанції. Попри все.
До речі, ми вже звикли до заяложеного поняття, що
"принципи" – це те, чим політики не можуть поступатися, бо
ними дуже вигідно торгувати. Насправді принципи – без жод7
них лапок – це статус римських легіонерів першої шеренги,
які за визначенням не мали права відступати в бою. Бо тоді
ламався стрій, і орда нападників перемагала. Принцип міг
або перемогти, або померти.
І ще один античний сюжет напрошується. Зі шкільного
підручника історії пам'ятаємо скульптуру підлітка7спартанця,
який витягує скабку з босої ноги. Щойно він закінчив змагання
з бігу, не звертаючи уваги на пекучу рану. Потім такі хлопчики
виросли і в числі трьохсот героїв зупинили навалу варварів
при Фермопілах.
…Золоту медаль Юрій заслужено отримав. Вона була конче
потрібна, щоб вступити до одного з найпрестижніших
армійських вишів – Львівської Академії сухопутних військ.
– Дуже приємно було отримувати вдячні листи від коман7
дування Академії, – каже Євген Казанін. – Там він теж був
серед кращих відзначений стипендією Президента України…
– Він вчився просто7таки здорово, – Надії Бутусовій
непросто підібрати слова. – Розумієте… Був настільки погли7
нутий здобуванням знань, що на все інше просто не марнував
час. Жодних дрібних конфліктів, непорозумінь… Єдине, на що
міг відволіктися – допомогти товаришам. Друзі по Академії
й досі підтримують зв'язок зі мною…
До наступних міркувань підполковника Євгена Казаніна
варто уважно дослухатися.
– Юра був людиною нової
формації, – зауважує досвід7
чений педагог. – Коли б зараз
Україні більше таких людей, як
він – наполегливих, відвертих,
чесних, порядних, блискучих
спеціалістів – розбудова нашої
держави йшла б якісно іншими
темпами.
Що тут відповісти… Нато7
мість, пане підполковнику,
"маємо те, що маємо", як вис7
ловився хрещений батько сум7
нозвісної кравчучки. Уточнення
від автора – маємо тих, хто нас
має. В прямому й брутальному
сенсі. І якщо для цивілізованих
країн у відборі кадрів визначальним є принцип трьох "П" – про7
фесійність, порядність, патріотизм, то для сьогоднішньої
нашої держави, яка скотилася до рівня азійсько7африканських
країн третього світу, домінують інші критерії. Наприклад, трьох
"Д" – дорватися, докрастися, дременути. Або трьох "В" –
вгадати, вгодити, вціліти.
…Але повернімося до образу, переданого нам матір'ю
капітана Бутусова – високого українця, який іде першим.
Львівську Академію сухопутних військ він закінчив із золотою
медаллю. Наступним блискучим штрихом найвищого військо7
вого вишколу стало навчання у Сполучених Штатах Америки.
І не в якомусь тренувальному таборі… Училище Вест7Пойнт
для армійців усього світу звучить тотожно тому, як для
цивільних Гарвард або Йєль. Ну, там ще й Оксфорд.
На той час у Юрія Бутусова вже сформувалася дивна
звичка. Особливо незрозуміла тим нашим співвітчизникам, які
або жодного дня не працювали за дипломною спеціальністю,
або купили чи заплагіатили – вибачайте за неологізм! – вчену
ступінь, аж до докторської включно. Курс в елітному амери7
канському центрі він теж завершив з відзнакою.
Усі свої військові звання, що й підтверджують збережені
матір'ю документи, Юрій отримував достроково – військові зна7
ють, чого це варте. Ніби поспішав жити, ніби щось знав і перед7
чував. Фантастичний "П'ятнадцятирічний капітан" у дитинстві
– і фатальний п'ятнадцятий рік, початок третього тисячоліття…
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Вдивляюся у меморіальну дошку чорного граніту – сміливе
чоловіче обличчя, де поєдналися розум і мужність, дати
"13.03.1989 – 16.02.2015", орден Богдана Хмельницького
37го ступеня – посмертно… Але ніякого благородного каменю
не вистачить, щоб увіковічити всі звитяги молодого офіцера.
Донецький аеропорт, Савур7могила, Іловайськ, Дебальце7
ве… Всюди група спецназу під орудою Юрія Бутусова жахала
найманців Москви. Але ще з часів Гомера знали – героя, який
ступає першим, вбивати треба лише підступом.
Материнському серцю відомо більше, ніж нам…
– Постійно перед очима оце видіння: чи то фотографія, чи
кадр відео, невідомо коли і як
засвідчені, що Юра йде на чолі
всіх. Високий, попереду своєї
групи – і я знаю, що це було так.
– У найтяжчих обставинах
навколо Дебальцевого, – пере7
ходить до військової прози
підполковник Казанін, – ця група
супроводжувала, оберігала пе7
реміщення життєво важливих
для відсічі окупантам вантажів,
боєприпасів. Одна з таких ко7
лон потрапила у засідку. Зусил7
лями спецназу її врятували, але
при цьому бойова машина Юрія
змушена була викликати вогонь
протитанкових гранатометів на
себе. Він до останнього подиху
допомагав рятуватися підлеглим…
Мовчимо спільно з Євгеном Казаніним і згорьованою
матір'ю. Не дай Бог вдатися до фальшивої патетики на
кшталт одного російського поета сталінського штибу:
" Гв о з ди бы делать из этих людей – крепче бы не было в
мире гвоздей". До речі, цього більшовицького образу, який
багатьом недолугим навіть подобався, ніколи не могла
збагнути Ганна Горенко, вона ж Анна Ахматова, чий син Лев
Гумільов чудом вижив у нетрях ГУЛАГу. Але напрошується
інше, простіше порівняння, добре відоме комп'ютерно про7
сунутій молоді – про забивання цвяхів ноутбуком. Болюче
питання: що таки забракло мудрості старшим командирам,
аби не розмінювати величезний потенціал Юрія Бутусова
на успіхи у смертельно небезпечних операціях ротно7
батальйонного рівня? Звісно, молодий капітан мав за честь
йти хоч до дідька в зуби, захищаючи Вітчизну. Він знав, що
герої не вмирають. Але замислитися над тим, що їх стає
дедалі менше, варто нам усім – особливо в країні, чий лютий
ворог зовсім не збирається "пєрєстать стрєлять", а гено7
фонд нації відчутно підточений. І в якийсь зламний момент
нашої історії зрозуміти, нарешті, пронизливі слова Миколи
Вінграновського: "Дніпра нема – осталась лиш вода…"
І тоді озирнутися у пошуках високого українця, який іде
першим.

Ростислав МУСІЄНКО
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іколи не думав, що знову
Але… повернемося у 1988 рік, коли
автор доопрацьовував свої ранні вірші
доведеться писати про тала7
Станіслав Тельнюк, услід за Шкуліпи7
і вони цілком доречно впліталися в
новитого земляка разом зі
ними віршами, пише:
художню канву його наступних книжок:
Станіславом… Але тут трапи7
"Є у збірці симпатичні портрети
"Зірки над хрестами", "Релігія кохання",
лася до рук рецензія
"Отава", "Озноб". А
Станіслава Тельнюка
набутий поетичний
на рукопис збірки по7
досвід став основою
езій Анатолія Шкуліпи
написання багато7
"Право на взаємність".
планового роману у
Тож захотілося подати
віршах "Берест".
думки відомого поета
Повчальною була
про творчість нашого
й співпраця поета й
Три
десятиліття
земляка, бодай у ско7
наставника у роботі
промайнуло, як пішов
роченому вигляді…
над ще одним епіч7
"Анатолій Шкуліпа –
ним твором. Читаємо
від нас Станіслав
поет інтересний. За
у рецензії С. Тельню7
Тельнюк, мій друг
глибленість і тради
ка: "Окремого розг
і письменник,
ційна філософічність
ляду вимагає поема
із яким мені пощастило
в його поезії поєдну
" І знов являється
ються зі звичністю
княжна". Задум її ці
попрацювати
форми, точністю рими,
кавий. Вона – про ле
разом під крилом
чисто народнопісен
гендарну княжну Чор
Олеся Гончара у Спілці
ними образами. Не
ну, від імені якої й
завше йде він у ногу
пішла назва Черні
письменників.
з модерними шукан
гова".
Цей же 2020 рік
нями і знахідками, ха
І ось у наступній
став сімдесятим на
рактерними для су
книзі нинішнього юві7
особистому календарі
часної молодої поезії
ляра друкується ли7
(за що іноді навіть
ше фрагмент із неї.
Анатолія Шкуліпи,
зазнає несправедли
А сама поема з ча7
біля підніжжя
вих нападок з боку
сом зазнає докорін7
становлення і творчого
деяких надто вже при
них змін. За пора7
скіпливих критиків), –
дою рецензента Ана7
зростання якого нам
але ж не забудьмо,
толій Шкуліпа виок7
обом судилося бути.
що поряд з невтом
ремив із неї кілька
ним шукачем Павлом
частин, які перетво7
Тичиною жив і творив
рилися в окремі вірші
невтомний традиціо
на історичну тему, а
наліст Максим Рильсь
саму поему перетво7
кий – і на цих двох
рив на драматичний
крилах українська ра
твір. Розклав оповідь
дянська поезія зня
на дійових осіб, що
лася високо високо
додало творові струн7
вгору!..
кості, дієвості й, що
Я довго збирався
не менш важливо, –
(кілька літ тому) напи
цільності. У повністю
сати рецензію на пер
переробленому й пе7
шу книгу поезій Анатолія
рекомпонованому вигляді дра7
Шкуліпи, та за різними клопо
матична поема7легенда й по7
тами так і не спромігся цього
бачила світ окремою книгою у
і
мц
ри
дт
мо ра ль ні й пі
зробити, за чим жалкую й досі.
2005 році – в тому ж таки "Укра7
ій
сн
ча
оє
св
й
Дя ку ю чи
Природа очима людини – і
їнському письменнику" з моєю
ол ій Ш ку лі па
ат
Ан
а,
им
ат
людина на тлі природи… Це –
передмовою і післямовою ре7
ав
ст ар ш ог о по бр
ст
,
ин
рш
ве
рі зн ач ни х
ту
ра
основна тема поезій Анатолія
дактора книги поета Дмитра
те
лі
у
ув
до ся гн
щ о за
Шкуліпи.
Головка.
мі тн их тв ор ці в,
по
із
м
ни
од
ні
на сь ог од
рі зн их
Часто читаємо у його руко
Отак, дякуючи своєчасній
у
і
ац
пр
ої
ив
на по ле гл
писі вірші про світ, який не
моральній
підтримці старшого
ій
де ся тк и ро кі в
жн
ій ху до
давно ще цвів і дзвенів перед
побратима, Анатолій Шкуліпа й
ри ст во ри в св
ту
ра
те
лі
ах
жа нр
ра їн и.
нами – світ з неотруєним
досягнув у літературі значних
іт ло м рі дн ої Ук
хімією повітрям, з добрими, а
вершин, став на сьогодні одним
св іт, ос яя ни й св
не радіоактивними дощами, з
із помітних творців, що за де7
чистою водою в річках, з со
сятки років наполегливої праці
лов'ями в садах і жайворон
у різних жанрах літератури
ками над полями".
людей праці, земляків автора, є й об
створив свій художній світ, осяяний
До речі, ще перед виходом першої
раз закоханого поета – з його радо
світлом рідної України.
книжки її редактор відомий поет7
щами і печалями, сумнівами й борін
Тож щиро вітаємо нашого славного
фронтовик Борислав Степанюк пора7
нями.
земляка з урожайним ювілеєм і віри7
див молодому поетові зняти відзначені
Окремим розділом можна було б
мо, що до скарбниці українського сло7
вище вірші як крамольні і заховати їх у
поставити вірші й поему на історичні
ва надійдуть його нові повнозерні
шухляду до кращих часів. Мовляв,
теми. Власне, тут історія давня – і не
книги.
цензура однак на пропустить, зате
давня…".
клопоту не обберешся.
Поступово, як дозрівала думка,
Леонід ГОРЛАЧ

Н

ГРОМОМ

СВАВІЛЬНО
РОЗП’ЯТІ...
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Гідний син
свого батька
ирокий спектр його профе7
сійної діяльності, небай7
дужість до долі та здоров'я
не лише української нації,
а й кожного громадянина нашої країни,
його активна громадянська позиція
розкривають Олега Григоровича як лю7
дину творчу, енергійну, ініціативну,
справжнього патріота своєї рідної землі.
Сьогодні Олег Григорович очолює
один із найактуальніших напрямів ме7
дичної галузі – напрям сімейної меди7
цини. З 2014 року він є директором
Інституту сімейної медицини Націо7
нальної медичної академії післядип7
ломної освіти імені П.Л. Шупика, акаде7
міком Національної Академії наук вищої
освіти України, Президентом “Міжна7
родної асоціації "Здоров'я суспільства".
Життєвий і професійний шлях ювіля7
ра – це шлях людини непересічної, кот7
рий вражає своєю колоритністю та не7
стандартністю: навчання у Харківському
та Куйбишевському медичних інститу7
тах, Військово7медичній академії імені
С.М. Кірова, Національній академії обо7
рони України, Національній академії
державного управління при Президен7
тові України; служба в Афганістані на
посаді начальника медичної служби
з'єднання, де Олег Григорович орга7
нізовував і надавав медичну допомогу
під час бойових дій, здійснював лікві7
дацію спалахів інфекційних хвороб, за
що був відзначений державними наго7
родами. Після Афганістану проходив
службу в Німеччині, повернувшись на
батьківщину, працював та проходив
службу на різних посадах у сфері меди7
цини та у лавах Збройних Сил України.
Професор, доктор медичних наук, заслу7
жений лікар України.
Від імені міжнародної громадської
організації "Міжнародна асоціація "Здо7
ров'я суспільства" Олег Шекера ініцію7
вав проведення у режимі телемостів, на
експертному рівні спільно з провідними
вченими у галузі охорони здоров'я
Іспанії, Великої Британії, США, Рес7

Ш

публіки Корея, Франції, Німеччини,
Італії, Китайської Народної Республіки
низки круглих столів, які дають змогу по7
ділитися вагомим досвідом лікарів щодо

лікування та організації протиепіде7
мічних заходів, які в сукупності дозво7
лять у стислий термін ліквідувати епіде7
мію коронавірусної інфекції (COVID719)
як у цих країнах, так і в Україні зокрема.
Як активний член Чернігівського
земляцтва вже десятки років поспіль
Олег Григорович проводить серед своїх
колег7медиків ґрунтовну роботу,
спрямовану на благодійну допо7
могу дітям7сиротам. Кожного
року до свят, разом із Прилуць7
ким відділенням Чернігівського
земляцтва, організовує збір
коштів на закупівлю необхідних
речей для дитячого будинку
"Надія" у Прилуках, туди приїжд7
жають лікарі з метою профі7
лактичного обстеження дітей,
влаштовують концерти, вистави,
екскурсії та радісні зустрічі для
малюків.
Варто сказати, що Олег Гри7
горович не лише професійно

займається медициною, а й пропагує
здоровий спосіб життя власним прикла7
дом. Варто лишень поспілкуватися з
цим енергійним добросердим чолові7
ком, як і сам стаєш добрішим до людей.
У 2019 році в Україні стартував уні7
кальний проєкт "Той, хто біжить містом".
Його ідея полягала в тому, щоб залучи7
ти киян не лише до здорового способу
життя, а й ознайомити з унікальною
архітектурою та історією столиці України.
У центрі проєкту два основних герої –
людина і місто. Роль людини чудово вті7
лив у життя наш земляк Олег Григорович
Шекера. Результати проєкту зафіксовані
у Книзі Рекордів України. До заходу ак7
тивно долучилися і члени молодіжного
відділення Чернігівського земляцтва.
Сьогодні велика просвітницько7
інформаційна робота, пов'язана із запо7
біганням коронавірусній хворобі, здійс7
нюється Олегом Григоровичем у засо7
бах масової інформації, зокрема, на
шпальтах земляцької преси та сторінках
сайту Чернігівського земляцтва.
Від щирого серця вітаємо Олега Ше7
керу з ювілеєм. Бажаємо довгих років
наснаги та високих здобутків у профе7
сійній і громадській діяльності на благо
нашої держави, народу та Чернігівської
землі.

Земляки, члени
Прилуцького відділення
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БАТЬКО
Михайло Семенович Нічик народився
у 1908 році в селі Антонівка Варвинсь7
кого району Чернігівської області (до
1933 року Антонівка належала до Пиря7
тинського повіту Полтавської губернії)
в сім'ї заможного селянина Семена
Наумовича. У них був гарний однопо7
верховий будинок, вкритий тонкою че7
репицею, який після капітального ре7
монту стоїть донині, – у ньому живуть
переселенці. Мати Михайла Семено7
вича – Варвара – була доброю госпо7
динею, завжди всім ділилася з бідними
людьми, з сусідами. Тримали вони ще
й наймичку, яка допомагала господарям
і в полі, і вдома.
Мали двох дітей: Михайла і Ганну.
Ганна вийшла заміж за заможного се7
лянина Сергія, народила доньку Марію,
але сама скоро померла. Батько Марії
одружився вдруге. Під час розкурку7
лення у них забрали все, батька Сергія
заслали до Сибіру, а мачуха з Марійкою
перейшла жити до своїх батьків. Там

дівчинка виховувалася до школи, а потім
захворіла на туберкульоз і померла,
коли навчалася ще у молодших класах.
Згодом померли її дідусь Семен та ба7
буся Варвара.
А Михайло закінчив школу, деякий
час працював, допомагаючи батькам
по господарству, а потім вступив на
фізико7математичний факультет Київ7
ського університету. Отримавши диплом,
молодий педагог повернувся до Анто7
нівки, одружився на вчительці Лукині
Романівні Мінько. У 1928 році у подружжя
народилася донька Валерія. Через де7
який час молода родина переїхала до
Березової Рудки Пирятинського повіту.
У цьому мальовничому селі Михайло
Семенович викладав фізику і матема7
тику з 1931 по 1934 рік, а потім родина
Нічика переселилася на Київщину. Два
роки (1934–1935) Михайло Семенович
виконував обов'язки доцента та читав
фізику в Маслівському інституті генети7
ки та селекції рослин. У 1936 році Ми7
хайло Нічик читав фізику та математи7
ку в Уманському технікумі механізації,
а з січня 1937 року
працював старшим
викладачем Умансь7
кого сільськогоспо7
дарського інституту.
В 1941–1945 рр. Ми7
хайло Семенович во7
ював на фронтах
Другої світової війни
у зенітній артилерії,
пройшов шлях від
начальника відділен7
ня зв'язку розвідки
до начальника шта7
бу полку. Демобілізу7
вався на початку
1946 року.
З 1946 по 1969 рік
Михайло Нічик заві7

дував кафедрою фізики Уманського
сільськогосподарського інституту, вів
велику наукову роботу з питань вив7
чення раціональних методів варіння та
кристалізації цукру в утфелях першого
та другого продуктів. У 1949 році Ми7
хайло Семенович захистив дисертацію
на тему: "Кристалізація перенасичених
розчинів цукру". Робота була написана
ще до війни, але втрачена під час оку7
пації, тож після звільнення України
д о велося знову ставити досліди на
багатьох цукрових заводах Черкаської,
Вінницької, Кіровоградської і навіть
Курської областей. Михайло Нічик за7
хистив дисертацію на звання кандидата
фізичних наук при Одеському універ7
ситеті.
У 1969 році вчений вийшов на заслу7
жений відпочинок. Ці дані я узагальнила
зі спогадів про родину Нічиків від своєї
мами Уляни Нестерівни Фесенко та
декана агрономічного факультету Уман7
ського сільськогосподарського інсти7
туту, професора Івана Маркіяновича
Карасюка, які він люб'язно надіслав на
моє прохання ще у 2010 році.
М.С.Нічик навчав і мене – у далеко7
му 1966 році він викладав фізику нам,
першокурсникам УСГІ. Я запам'ятала
його порядність, стриманість, вива7
женість у справах і надзвичайну доб7
розичливість. Коли ми ближче позна7
йомилися, Михайло Семенович запро7
шував мене до себе у квартиру, особ7
ливо після канікул. Господар з дружи7
ною Лукиною Романівною сідали за
столом навпроти мене і з цікавістю
розпитували про малу батьківщину –
Антонівку. В той час, коли я навчалася
в УСГІ, доньки Михайла Семеновича
Валерія та Майя вже давно закінчили
київські вузи і працювали в столиці,
мали власні родини. Батьки дуже
пишалися своїми дітьми і завжди
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про них розповідали з особливим теп7
лом.
Востаннє я бачила свого земляка
влітку 1971 року, коли він приїжджав
провідати мене у село Требухів Бровар7
ського району, куди мене направили
працювати після закінчення навчання
в інституті.

ДОНЬКА
Валерія Михайлівна Нічик народи7
лася 3 жовтня 1928 року в селі Анто7
нівка Варвинського району. Дослідник
її життєпису Володимир Волковський
написав у своїй розлогій праці, що її
батько, Нічик Михайло Семенович, по7
ходив з козацького роду, а мати, Мінь7
ко Лукина Романівна, навчалася разом
з Докією Гуменною, слухала лекції Ми7
коли Зерова і була аспіранткою Агатан7
гела Кримського.
Філософську освіту Валерія Михай7
лівна здобула на історико7філософсь7
кому факультеті Київського універси7
тету (1946–1951). У 1952 році з універ7
ситетської аудиторії перейшла в ака7
демічний Інститут філософії, де і пра7
цювала до останніх днів свого життя.
У 2 8 років стала кандидатом наук, у
50 – доктором; заслужений діяч науки і
техніки України, професор, лауреат
премії імені Д.І. Чижевського. Написа7
ла понад 150 наукових праць, зокрема
шість монографій.
Свій науковий шлях розпочала з
дослідження світоглядних основ твор7
чості О.О.Богомольця, але пізніше
знайшла себе в іншій тематиці – у вив7
ченні філософії України сімнадцятого –
початку вісімнадцятого століть. У цьо7
му ніхто не міг зрівнятися з нею: вона
була найкращим знавцем філософської
думки цього періоду. Валерія Михай7
лівна зробила такий історико7філо7
софський вибір у той час, коли ставлення
радянської влади до українознавчих
студій, особливо давніх періодів, ви7
значалося спершу (у шістдесятих роках
минулого століття) короткочасною
"відлигою", яку згодом ( з початком 707х
років) змінили досить люті морози з
арештами в інститутах філософії та літе7
ратури. Дослідження з історії релігійно7
ідеалістичної думки вважалися не прос7
то мало актуальними, а й шкідливими.
Хто протистояв системі, до того засто7
совували ідеологічні засоби тиску.
Однак любов Валерії Нічик до Укра7
їни, її народу, культури, почуття відпо7
відальності дослідниці перед неспра7
ведливо забутими мислителями, голос
українського духу – все це переважило
практично7конформістські інстинкти
та розрахунки, якими у той період ке7
рувалося багато вчених. Жінка безогляд7
но присвятила себе проблемі повер7
нення нашому народові його духовних
скарбів, історичної пам'яті. Найголов7
нішою справою її життя стало відрод7
ження духовної спадщини Петра Могили
та низки його соратників – професорів
Києво7Могилянської академії, філо7
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софських світочів тієї доби. За сприян7
ня П.Копніна та В.Шинкарука Валерія
Михайлівна створила і впродовж трид7
цяти років очолювала науковий осере7
док, школу дослідження і видання за7
бутих могилянських текстів. Валерія
Нічик робила свій патріотично7науко7
вий подвиг буденно, майже непомітно
для оточення, і навіть досі применшена
оцінка її праці не дозволила віддати їй
належне.
Ще раз хочу наголосити на тому, що
премія НАН України імені Д.І. Чижевсь7
кого встановлена з метою відзначення
вчених, які опублікували найкращі на7
укові праці, здійснили винаходи і від7
криття, що мають важливе значення
для розвитку науки і економіки України,
за видатні наукові роботи в галузі

філософських наук. Нічик Валерія Ми7
хайлівна – доктор філософських наук,
професор Інституту філософії імені
Григорія Сковороди НАН України одер7
жала премію імені Д.І.Чижевського за
цикл наукових праць "Діяльність і філо7
софія Петра Могили".
Доктор філософських наук В.М.Нічик
була не тільки видатним ученим, тала7
новитим організатором наукових до7
сліджень. Вона була людиною винят7

кової толерантності, доброти, безкомп7
ромісного служіння обраній справі,
патріотом України. Валерія Михай7
лівна створила у відділі історії Інсти7
туту філософії України атмосферу
доброзичливості, взаємоповаги, нау7
кового пошуку і відкритих дискусій,
готовності до сприйняття нових ідей,
завжди підтримувала талановиту мо7
лодь і залучала її до роботи над дослід7
жуваними проєктами. Померла В.М.Нічик
13 листопада 2002 року, похована у
Києві.
Період її творчості, присвячений
вивченню історії філософії на теренах
України, досить розлого досліджений
такими авторами, як Ярослава Стратій,
Володимир Білодід, Сергій Йосипенко,
Микола Симчич та ін.
Написала ці сухі рядки й подумала:
ой, Антонівко, голубко сива! Скільки
ще нетлінних скарбів зберігається у
твоїх надрах! Скільки ще не написано
сторінок про твоїх талановитих дітей,
які своєю невтомною працею, науко7
вими відкриттями та ратними подви7
гами примножують славу та велич
України!
Працюючи у галузі краєзнавства на
Броварщині (при Броварській цент7
ральній районній бібліотеці діє "Клуб
краєзнавців", створений за ініціативою
директора ЦБС Л.В. Кошелєвої, члена
НСКУ), доводиться часто писати про
видатних особистостей цього краю
як у минулому, так і нинішніх. Дякуючи
головному редакторові міськрайонної
газети "Нове життя" Ларисі Шапці та
журналістові Володимиру Небрату, з
моїми краєзнавчими дослідженнями
періодично можна ознайомитися на
шпальтах видання. А в земляцькому
"Отчому порозі" друкувалися і друку7
ються десятки цікавих і пізнавальних
матеріалів про наш праотчий край та
його талановитих і героїчних людей.
Дякуємо невтомним дослідникам ми7
нувшини.

Надія КОЛЬЦОВА,
краєзнавець,
заступник керівника
Варвинського відділення
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але не міліє ріка творчості… І кожного
турної студії, та першооснова – вільно7
Гребінка, Забіла, Гер7
року серед студентів знаходиться юнак
думство, любов до України збереглися і
бель, Чужбинський, Яков де Бальмен,
або дівчина, які обов'язково запитають:
донині! Студія Миколи Сайка, літстудія
Глібов, Богушевич… Змінював своє
"А кому тут можна почитати власні
Леся Гомона, студії Дмитра Наливайка,
професійне спрямування вуз: готував
вірші?" І Гоголівська аудиторія гостинно
Павла Сердюка, Олександра Астаф'єва,
державних службовців, чиновників, офі7
відчиняє перед ними двері, а ти впускаєш
Олександра Гадзинського… Протягом
церів і юристів, а найбільше педагогів,
їх до серця… Така вже літературна тра7
ХХ століття лави Спілки письменників
та незмінним лишалося захоплення
диція вишу. Пропонуємо і тобі, шановний
України поповнили близько ста вихован7
літературою. Одне століття змінило інше,
читачу, долучитися до нас.
ців Гоголівського вишу.
але не міліло джерело творчості: Зба7
Олександр Забарний,
Нове ХХІ століття додало до скарб7
нацький, Ющенко, Гуцало, Мордань,
керівник літературної студії
нички української культури нові імена,
Давидов, Горлач…
Ніжинського державного університету
нові твори: Анатолій Дністровий, Сергій
Приходили нові керівники літера7
імені Миколи Гоголя, письменник

В

Рідному місту
Тисячі є на світі інших,
Сотні кращих, говорять, є –
Невблаганно в осінній тиші
Шепче серце: "Моє, моє…".
Бо сплелись у тобі навічно,
Як із молодістю літа,
Тиха Гоголя таємничість
І оманлива простота.
У вогнях горобин засніжених
І в акацій шаленім хмелю
Я тебе, мій жаданий Ніжине, –
Сподіваюсь, взаємно, – люблю.

Милуємося тишею разом.
О, Ніжине, чарівний, таємничий,
Мій друже вірний і моя розрада,
Світанків краєвиди мальовничі
Даруєш щедро виром сонцепаду.
Ти моя Муза і моє натхнення!
Ти кажеш: "Донбас… А чому б нам його не здати? Ріднішого за тебе я не маю.
Бо ж там, крім руїн, все одно нічорта немає…" Зорієш ти в щасливе сьогодення,
А я тебе усе міцніш кохаю.
В моєї знайомої нелюди вбили матір

***

Ти кажеш : "Війна… А кому є до неї діло?
Мені наплювати, бо ж у нас тут деньки погожі".
У мене був друг… Я ховав його в понеділок
Точніше, частину. Бо другу знайти не можуть.

За те, що вона одягла вишиванку… Знаєш?

Потаємне

Давай залишимось з тобою наодинці,
Давай залишим осінь за вікном…
Ми в Всесвіті одні такі сміливці,
Що не поєднують кохання із вином.
***
Навіщо нам для щастя п'янка радість
Мені ти не приносив квіти,
Котрої чари швидко відійдуть?
З небес зірок не дарував
Ти кажеш: "Війна… І яке нам до неї діло?"
Кохання нашого ми збережемо святість
Й словами теплими, як літо,
Ти дома сидиш… А вони по кістках йдуть босі.
Незгоди нам його не розірвуть.
Ти не мене причарував.
У мене був друг… Я ховав його в понеділок.
Давай залишимось з тобою на одинці,
Тож сумувать нема причини
Точніше, частину.
Нам ні до чого пристрасті світів…
Й жаліть нема чого мені –
Бо другу шукають
Позачиняємо всі двері від чужинців
Ти не мене тепер покинув…
Й досі.
Чому ж весь світ – немов у сні?
Денис Коськін І будем разом… до завершення віків.
Прошепочи мені слова кохання,
Чом дивний біль у серці зринув
Прошепочи, поки зорить зоря…
Й, по всьому, довго не мине?
***
Зустрінемо солодке ми світання
Ти не мене тепер покинув...
О, Ніжине вечірній – ти прекрасний!
І вже навіки буду я твоя.
Але й любив ти не мене.
Ти зігріваєш нас своїм теплом.
Софія Ніжинець
Оксана Кудлай
Допоки ліхтарі твої не згаснуть,
Ти можеш кричати, що все це про інших, звісно.
Дивись телевізор, допоки вмирають діти.
Та тільки ж коли ворог прийде до тебе в місто,
Що ти йому скажеш? Як вмовиш себе не вбити?!
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