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ВІД УКЛАДАЧІВ

У 2007 році бібліотекою започатковано випуск щорічника «Ніжинська
вища школа. Викладачі і випускники. Календар знаменних і пам'ятних дат».
Вийшли три випуски Календаря: на 2008, 2009, 2010 роки. Далі була перерва
у виданні щорічника.
Пропонуємо Вашій увазі відновлений Календар знаменних і пам'ятних
дат на 2018 рік. Календар - це частина історії славетного навчального
закладу, відтворена в особах, чиї ювілейні дати відзначатимуться у 2018 році.
До щорічника увійшло 130 персоналій. Серед них - викладачі-ювіляри,
які працюють і нині та щоденною працею вносять вагому частку у літопис
Ніжинської вищої школи. Щорічник також репрезентує педагогів минулого,
що залишили помітний слід в історії університету. Багато випускників стали
гордістю не тільки Ніжинської вищої школи, а й Чернігівщини і всієї
України. Це науковці, письменники, літературознавці, політичні і наукові
діячі,
ювілеї
яких
відзначатимуться
у
2018
році.
Календар не дає нам втратити історичну пам'ять, поєднуючи на сторінках
покоління минулі і сучасні, всіх, хто причетний до Ніжинської вищої школи.
Укладанню видання передувала робота з уточнення фактографічної
інформації та біографій персоналій. Кожна персоналія доповнена короткими
біографічними відомостями та вміщує інформацію про наукові, творчі
здобутки.
Упорядники дотримувались визначення дат за Григоріанським
календарем (новим стилем). В загальній хронології розміщені дати осіб, що
народжені до 1 лютого 1918 р. (за старим стилем).
Ознайомитися з Календарем можна на сайті бібліотеки:
https://library.ndu.edu.ua/.
Відгуки та пропозиції щодо даного видання надсилайте за адресою:
Бібліотека імені академіка О. М. Лавровського НДУ імені Миколи Гоголя,
Інформаційно-бібліографічний відділ,
вул. Графська, 2, м. Ніжин, 16600
e-mail:bvbu1890@ukr.net
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СІЧЕНЬ

1 січня – 65 років від дня народження Василя Павловича Яковця
(1953–2016), доктора фізико-математичних наук, професора,
ректора Ніжинського державного університету імені
Миколи Гоголя (1995–2006), директора Інституту відкритої
освіти УМО НАПН України (2010).
У 1975 році закінчив фізико-математичний факультет
Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М. Гоголя. З
1978 року по 2005 р. працював у НДУ імені Миколи Гоголя, де
пройшов шлях від старшого лаборанта до ректора університету.
У 1983 році захистив кандидатську дисертацію на тему:
«Асимптотичне інтегрування лінійних систем диференціальних
рівнянь в частинних похідних з повільно змінними коефіцієнтами», а в 1993 році докторську дисертацію на тему: «Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених
систем диференціальних рівнянь з виродженнями».
У 2004 році отримав премію імені М. Остроградського НАН України.
З 1992 року — член Американського математичного т-ва.

1 січня – 95 років від дня народження Юрія Леонідовича
Петрова (1923–1978), кандидата медичних наук, доцента
кафедри
зоології
(1967–1978
педінституту ім. М. В. Гоголя.

рр.)

Ніжинського

В 1948 р. закінчив Київський медінститут. В 1952 р. закінчив
аспірантуру. В 1954 р. захистив дисертацію. З 1954 р. по 1957 р.
працював в Українському науково-дослідному інституті комунальної
гігієни. З 1965 р. по 1967 р. працював старшим науковим
п р ац і в ник о м І нс ти ту ту ф і зі ол о гі ї і м . О . О . Бо г ом ол ь ця .

8 січня – 85 років від дня народження Володимира Миколайовича
Грибаня (1933–2011), кандидата фізико-математичних
наук, доцента кафедри фізики.
Закінчив Ніжинський педінститут ім. М. В. Гоголя (1959 р.).
Кандидат фізико-математичних наук (з 1972 р.), доцент (з 1979 р.).
Працював в Ніжинській вищій школі з 1959 р. на посадах лаборанта,
старшого викладача, завідуючого кафедрою, доцента. Основний
напрямок наукових досліджень – нелінійні оптичні ефекти в
кристалах.
В 1995 році нагороджений знаком «Відмінник освіти України»
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11 січня – 70 років від дня народження Тамари Іванівни Криги
(1948), кандидата філологічних наук, доцента кафедри
дошкільної
освіти.
Закінчила філологічний факультет Ніжинського державного
педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя (1970 р.). Працювала у
Ніжинській вищій школі на посадах асистента, старшого викладача,
доцента кафедри російської мови (1974-2001 рр.), доцента кафедри
педагогічної майстерності до 2005 р. та доцента кафедри дошкільної
освіти до 2008 р. Основний напрямок наукових досліджень –
синтаксис російської мови.

13 січня – 165 років від дня народження Василя Петровича
Горленка (псевдонім – Черкасин В. Г.) (1853–1907),
українського
письменника,
фольклориста та етнографа.

мистецтвознавця,

Навчався у Ніжинському ліцеї, закінчив Сорбонну у Парижі.
Активно співпрацював з журналом «Києвская старина». Автор
численних праць про українських письменників (І. Котляревського,
Т. Шевченка, П. Мирного та ін.). Також досліджував творчість
французького поета українського походження В. Гриценка. Йому
належать статті на історико-побутові та етнографічні теми, зокрема
дослідження про українські думи і кобзарів. Частина праць опублікована у книгах
«Южнорусские очерки й портреты» (1898), «Украинские были» (1899). «Отблески»
(1908).

13 січня – 60 років від дня народження Надії Іванівни Бєлкіної
(1958), кандидата педагогічних наук, доцента кафедри
загальної та соціальної педагогіки і соціальної роботи.
Закінчила фізико-математичний факультет Ніжинського
державного педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя (1980 р.).
Працювала у Ніжинській вищій школі з 1987 року на посадах
викладача (1987-1994), старшого викладача (з 1994 р.), доцента (з
2002-2014 р.р.). Основний напрямок наукових досліджень – історія
української педагогіки.

14 січня

– 185 років від дня народження

Петра Григоровича

Сертьє (1833–1888), викладача французької
мови
Ніжинського Історико-Філологічного
Інституту князя Безбородька та гімназії при НІФІ
(з 1875 р.).
Народився у Франції. Витримав екзамен на звання
учителя французької мови при Харківському та
Київському навчальних округах.
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14 січня – 150 років від дня народження Павла Васильовича
Тихомирова (1868–1930-і), філософа, богослова,
письменника. У 1893 р. закінчив Московську духовну
академію із ступенем кандидата богослов’я.
В 1906–1922 рр. працював в Історико-філологічному
інституті кн. Безбородько у Ніжині, де по черзі займаючи посади
екстраординарного та ординарного професора філософії читав
курси з логіки, історії філософії, психології. Крім педагогічного
навантаження він проводив організаційну роботу: голова
педагогічної Ради жіночої гімназії, директор історикофілологічного ін-ту (1919), голова історико-філологічного
товариства, член колегії відділу народної освіти (1919), завідуючий науково-дослідної
кафедри історії культури й мови та керівник її секції античної культури. 1920 був одним із
реформаторів Ніжинського історико-філологічного ін-ту в Інститут Народної Освіти, а
згодом - 7 червня 1921 став його ректором.

15 січня – 185-річчя від дня народження Федора Івановича
Леонтовича (1833–1910), історика права, професора
історії
російського
права
Новоросійського університету.

Імператорського

Працював
на
посаді
ректора
Імператорського
Новоросійського університету (сьогодні – Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова) (1869–1877), професора історії
Варшавського університету (1892–1902).
Випускник Ніжинського Юридичного ліцею князя Безбородька
(1852–1855).

18 січня – 95 років від дня народження Володимира Юрійовича
Назарова (1923–2003), старшого викладача кафедри
математики.
Закінчив фізико-математичний факультет Ніжинського
державного педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя в 1949 році.
Працював у Ніжинській вищій школі з 1949 року на посадах
асистента, викладача, старшого викладача. У 1970-1983 рр. –
заступник декана фізико-математичного факультету.
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ЛЮТИЙ

7 лютого – 120 років від дня народження Лева Олександровича
Окіншевича (Акінше́віча) (1898-1980), викладача
Ніжинського педінституту (1933), відомого українського
правознавця,
дослідника
державних
інституцій
Гетьманщини.
Один із лідерів американського українознавства у
післявоєнний час. Жертва сталінського терору. З початком
Голодомору, зазнає огульної критики з боку комуністичного
режиму, вченому загрожував арешт.
1933 р. – професор історії Ніжинського педагогічного
інституту, де він тимчасово сховався від переслідувань НКВД. Але у листопаді того ж
року, за наполяганням сталінських спецслужб, усунений з посади як неблагонадійний.
Після цього фактично утік з України. Після Другої Світової війни – професор і декан
Українського Вільного Університету в Мюнхені.

8 лютого – 80 років від дня народження Анатолія Івановича
Давидова (1938–2002), українського письменника,
журналіста, Члена Спілки письмеників
заслуженого працівника культури УРСР.

України,

У 1960 році закінчив
факультет природознавства
Ніжинського педінституту ім. М. В. Гоголя. Працював учителем
біології. Завідував відділом природознавства у журналі «Знання та
праця», 1975–1984 був головним редактором журналу «Барвінок»,
від 1984 – директором видавництва «Молодь».
Друкується від 1961 року. Створив для дітей та юнацтва багато
книг. Збірка повістей та оповідань «Не так вже й тісно на землі» дістала високу відзнаку –
премію Лесі Українки.

9 лютого – 100 років від дня народження Юрія Сергійовича
Москаленка
(1918–1986),
музейника-аматора,
невтомномого краєзнавця, старшого викладача кафедри
фізики.
Закінчив Ніжинський педінститут ім. М. В. Гоголя (1940
р.). Брав активну участь у роботі Товариства охорони пам’яток
історії та культури України. Працював також у Ніжинському
краєзнавчому музеї, автор багатьох праць з історії Ніжина. Його
діяльність залишила яскравий слід у культурно-освітньому житті
Ніжинщини. Будучи за фахом викладачем-філологом, він не міг, як
патріот Ніжина, стояти осторонь історії й культури стародавнього міста, обравши своєю
зброєю науково-популярну публіцистику. Саме його подвижницькій роботі ніжинці
мають завдячувати збереженню від руйнування унікального комплексу споруд
Ніжинської поштової станції ХVІІ-ХІХ ст. з подальшим облаштування там музею –
єдиного подібного в Україні.
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13 лютого – 125 років від дня народження Петра Костянтиновича
Волинського
(1893–1982),
українського
літературознавця і педагога, професора.
Закінчив Ніжинський Історико-Філологічний Інститут кн.
Безбородька (1916 р.), працював професором Ніжинського
Інституту народної освіти у 20-х рр. За участю П. Волинського та
за його редакцією вийшло чимало підручників і хрестоматій з
історії української літератури, а також книг із вивчення творчості
українських письменників, методики літературного читання тощо.
Перу вченого належить понад 200 наукових праць з історії
української літератури та літературознавства.

17 лютого – 170 років від дня народження Вячеслава Івановича
Петра (Претр, Претра Вацлав) (1848–1923),
українського і чеського філолога-славіста, музичного
теоретика, дослідника античної музики, композитора та
музичного письменника.
Народився у Чехії. Із 1885 – директор Києво-Печерської
гімназії і приват-доцент кафедри класичної філології Київського
університету. Із 1909 р. – професор кафедри грецької словесності
Ніжинського Історико-філологічного інституту князя Безбородька.
Кавалер багатьох урядових нагород. Його праці: «Про Піфагорову
гармонію сфер», «Наново відкриті пам'ятники грецької музики», «До питання про
латинську орфоепію», «Елементи античної гармоніки» та ін.

18 лютого – 155 років від дня народження Євгена Вячеславовича
Пєтухова (1863–1948), відомого історика літератури,
етнографа,
слов’янознавця,
кореспондента РАН (1916).

архівознавця,

члена-

Восени 1889 р. Є. В. Пєтухов був призначений на посаду
екстораодинарного профессора з російської літератури в Ніжинський
історико-філологічний Інститут князя Безбородька, де пропрацював з
1889 до вересня 1895 р. В Ніжині молодий профессор потрапив у
сприятливі умови для науково-дослідної роботи: тихе життя
невеликого міста, солідна наукова бібліотека інституту, академічна
атмосфера. В Києві зразу виходять декілька робіт ніжинського
професора: «Заметки о рукописях Нежинского историко-филологического института»
(1895); «А. С. Грибоедов» (1895); «Письма Н. В. Гоголя к Н.Я. Прокоповичу» (1895); «О
некоторых баснях И. А. Крылова» (1895) та ін.
Член багатьох вчених товариств, в т. ч. Історико-філологічного товариства (Ніжин)
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25 лютого – 95 років від дня народження Якова Іовича Грози (1923–
?), старшого
політекономії.

викладача

кафедри

філософії

та

В 1953 р. закінчив філософський факультет Київського
університету ім. Т. Г. Шевченка. Працював в Ніжинському
державному педінституті ім. М. В. Гоголя з 1966 р. по 1988 р. В
період до 1970 р. – на посаді старшого викладача кафедри філософії
та політекономії.
Учасник Другої Світової війни, нагороджений бойовими
медалями.

28 лютого

– 165 років від дня народження

Іосифа Вячеславовича

Добіаша

(1853–1925?), викладача грецької та
латинської мов, секретаря Педагогічної Ради та директора
Ніжинської гімназії при Ніжинському Історикофілологічному інституті кн. Безбородька.
Народився у Чехії, закінчив Празький університет. Навчався
у Санкт-Петербурзькому університеті, де одержав диплом учителя
давніх мов.

28 лютого – 60 років від дня народження Юлії Василівни Якубіної
(1958), старшого викладача кафедри історії світової
літератури та історії культури.
Закінчила Ніжинський педінститут ім. М. В. Гоголя (1981 р.).
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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БЕРЕЗЕНЬ

11 березня – 150 років від дня народження Олексія Івановича
Покровського (псевдоніми – А. Ивановский, А.
Каменецкий)
(1868–1928),
історика
античності.
Екстраординарний професор кафедри всесвітньої історії
(1894–1905), учений секретар (1895–1898) Ніжинського
історико-філологічного інституту князя Безбородька.
Викладав на Київських вищих жіночих курсах та в
Археологічному інституті. В 1922 повернувся до Ніжина через
матеріальну скруту. 1922–28 рр. – у Ніжинському інституті
народної освіти (НІНО): лектор всесвітньої історії, історії
революційних рухів, дійсний член та керівник секції античної
культури Наково-дослідної кафедри (1926).

11 березня – 90 років від дня народження Віталія Олександровича
Євстратова (1928), педагога, історика, кандидата
історичних наук, доцента Чернігівського державного
університету ім. Т. Г. Шевченка.
Випускник історико-філологічного факультету Ніжинського
педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя (1953 р.). З 1975 року
працював в ЧДПІ ім. Т. Г. Шевченка на кафедрі історії слов’ян. Має
40 друкованих праць.

13 березня – 165 років від дня народження Володимира
Васильовича
Качановського
(1853–1901),
відомого вченого, філолога-славіста. З 1888 року –
професор Ніжинського Історико-філологічного інституту
князя Безбородька.
Заснував, редагував і видавав журнал «Вестник славянства»
(Казань, 1888–90; Ніжин, 1891–96). Досліджував мову, словесність
та історію Сербії, Хорватії, Болгарії, Чорногорії, Росії. Автор праць
«Хорватські літописи XV – XVII ст.»,. «Про історичне вивчення
російської мови», «Пам’ятки болгарської народної творчості».
Помер і похований у Ніжині.
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20 березня – 195 років від дня народження Лашнюкова Івана
Васильовича (1823–1869) – українського
історіографа, професора історії та статистики.
1844–47 навчався у Ніжинському ліцеї кн.
Безбородька, а після його закінчення поступив на
історико-філологічний факультет Київського університету.
Після закінчення університету (1851), І. Лашнюков здобув
ступінь кандидата наук і став працювати старшим
вчителем словесності у Другій київській гімназії. З 1853 –
на посаді виконуючого обов'язки професора історії у Ніжинському ліцеї. Після захисту
магістерської дисертації за монографією «О международных и общественных отношениях
в древнейший период нашей истории, от призвания варяго-руссов до смерти Ярослава»
(К., 1856) затверджений професором історії та статистики. Автор вагомих досліджень з
історії Київської Русі.

21 березня – 125 років від дня народження Бориса Михайловича
Шевеліва (Шевельова) (1893–1938), педагога, історика і
літературознавця.
З грудня 1925 р. Б. М. Шевеліва було призначено деканом
факультету соціального виховання і за сумісництвом викладачем
Ніжинського інституту народної освіти. У квітні 1926 р. на заваді
подальшій роботі в Ніжині постало погіршення стану здоров’я і в
липні 1926 р. за власним бажанням був звільнений з роботи.
Автор численних студій з історії суспільно-політичних рухів
ХІХ – початку ХХ ст. та літературного краєзнавства. Один з перших
дослідників життя та діяльності Л. Глібова і М. Коцюбинського. У
1921, 1930 та 1938 рр. був заарештований за звинуваченням у «контрреволюційній
діяльності». У квітні 1938 р. засуджений до смерті й невдовзі страчений.

21 березня – 90 років від дня народження Тетяни Петрівни
Маєвської (1928–2003), українського літературознавця,
доктора філологічних наук, професора.
Працювала у Ніжинській вищій школі (1989–1999 рр.) на
кафедрі історії літератури та історії культури. Коло наукових
інтересів становили творча спадщина О. Пушкіна, М. Гоголя, С.
Степняка-Кравчинського, Ф. Достоєвського, Н. Лєскова, В. Гаршина,
А.Чехова, тощо, проблеми теорії поетичної прози та функціонування
символіки у класичних літературних текстах.
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25 березня – 165 років від дня народження Григорія Едуардовича
Зенгера (1853–1919), філолога-латиніста, історика,
державного діяча.
У 1877-1885 рр. – професор всесвітньої історії Ніжинського
Історико-філологічного інституту князя Безбородька, викладав курси
римської історії, римських старожитностей, середньовічної і нової
історії. З 1887 р. – професор, декан і ректор Варшавського
університету. З 1903 р. займав низку урядових посад у Міністерстві
народної освіти.

КВІТЕНЬ

2 квітня – 70 років від дня народження Галини Альбертівни
Савченко (Матюхової) (1948), старшого викладача,
керівника театру-студії університету.
Закінчила
філологічний
факультет
Ніжинського
державного педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя (1970 р.).
Працювала у Ніжинській вищій школі (1980-2013) на посадах
асистента кафедри російської і зарубіжної літератури, старшого
викладача кафедри світової літератури, молодшого наукового
співробітника Гоголезнавчого центру.

4 квітня – 90 років від дня народження Еліни Аврамівни
Бистрицької (1928), відомої актриси театру і кіно,
народної артистки СРСР (1978).
Юнацькі роки пройшли у Ніжині, вчилася у Ніжинському
педагогічному інституті ім. М. В. Гоголя в 1948-1949 рр. на
російському відділенні філологічного факультету.

6 квітня – 90 років від дня народження Леоніда Івановича
Кобзаря (1928–2008), кандидата психологічних наук
(1970 р.), доцента.
У Ніжинській вищій школі працював на посадах викладача,
старшого викладача, доцента кафедри психології і педагогіки.
Основні
напрямки
наукових
досліджень:
психологія
сільськогосподарського дослідництва учнів; проблеми психологопедагогічної підготовки та діяльності вчителя, зокрема, його
психологічної готовності до педагогічної праці та комунікативної
компетентності.
Л. І. Кобзар має понад 130 наукових публікацій, із них:
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понад 30 методичних розробок, біля 40 статей у журналах та науково-методичних
збірниках. Відмінник народної освіти. Нагороджений медалями “А.С. Макаренко” та
“Ветеран праці”. Має 3 подяки Міністерства освіти України.

6 квітня – 65 років від дня народження Тетяни Василівни Михед
(1953), доктора філологічних наук, професора.
Працювала у Ніжинській вищій школі (1976–2004 рр.) на
посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора
кафедри історії літератури та історії культури НДУ імені Миколи
Гоголя.
Автор більш ніж 70 наукових публікацій, у тому числі 3
навчальних посібників з грифом МОН України.
Наукові інтереси: американістика, компаративістика,
перекладознавство, гоголезнавство.
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квітня

–

195

Костянтина
Максимовича Сементовського (псевдонім

років

від

дня

народження

Калайденський)
(1823–1902),
українського
етнографа, фольклориста і літературного критика.
Закінчив Ніжинський ліцей кн. Безбородька (1839
р.). Автор низки праць, присвячених українським святам,
повір’ям та звичаям. Дійсний член Російського
географічного товариства (від 1847).

10 квітня – 90 років від дня народження Миколи Мусійовича
Коростеленка (1928–2007), старшого викладача
кафедри фізики.
Закінчив фізико-математичний факультет Ніжинського
державного педагогічного інституту в 1955 р. Працював у
Ніжинській вищій школі з 1955 по 2007 рр. на посадах асистента,
викладача (1955–1985 рр.), ст. викладача (з 1985 р.). Основні
напрямки наукових досліджень – проблеми фізики твердого тіла,
синтез та дослідження багатокомпонентних напівпровідників, оптикоелектроніка.

18 квітня – 90 років від дня народження Федора Степановича
Арвата (1928–1999), українського мовознавця,
педагога, кандидата філологічних наук, професора,
дійсного члена АПН, засновника Академії педагогічних
наук України.
Працював у Ніжинській вищій школі з 1976 р. на посадах
проректора з навчальної роботи (1976-1978), ректора (1978-1995),
радника ректора (1995-1999). Автор понад 50 монографій,
підручників, наукових публікацій.
Федора Степановича Арвата було нагороджено орденом
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Трудового Червоного Прапора та орденом Дружби народів, значком «Відмінник народної
освіти СРСР», медаллю Макаренка. 1 жовтня 1999 року Указом Президента України Л.
Кучми Федорові Арвату було надано звання «Заслужений працівник народної освіти
України» — за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, впровадження
сучасних методів навчання і виховання молоді.

19 квітня – 110 років від дня народження Євгенії Василівни
Василевської (1908–1991), кандидата біологічних наук.
Працювала в штаті викладачів НДПІ ім. М. В. Гоголя з 1950
по 1966 рр. на посадах доцента, завідувача кафедри зоології (19501952). Кандидат біологічних наук (з 1939). Вела плідну науководослідну роботу у галузі гельмінтології та вузівської методики,
пов’язаної з проблемами викладання зоології. Двічі обиралася до
Верховної Ради УРСР IV та Vскликання (1955, 1959).

20 квітня – 60 років від дня народження Олександра Дмитровича
Бойка (1958) – українського історика та політолога,
професора, доктора політичних наук.
Працює у Ніжинській вищій школі з1980 р. У 1989 році
захистив кандидатську дисертацію, здобувши наукову ступінь
кандидата історичних наук, а наступного року йому було присвоєне
вчене звання доцента.
У 1999—2003 рр. був деканом історико-правознавчого
факультету НДУ імені Миколи Гоголя. У 2003 році захистив
докторську дисертацію, а у 2005 р. йому було присвоєне звання
професора.
У 2006 - 2016 рр. ректор Ніжинського державного університету імені Миколи
Гоголя.
З 2016 р. - перший проректор Ніжинського державного університету імені
Миколи Гоголя.
Автор понад 200 праць, зокрема посібників «Історія України у XX столітті. 20-ті –
90-ті роки», «Історія України (запитання і відповіді)», «Найповніша історія України»,
«Історія України» та ін.
.

26 квітня – 215 років від дня народження Івана Григоровича
Кулжинського (1803–1884), письменника і педагога.
Протягом 1825-29 рр. працював вчителем латинської мови
Ніжинської Гімназії вищих наук князя Безбородька, активно
займався літературною діяльністю, друкував вірші, повісті, статті
в столичних журналах. На цей період припадає вихід його першої
книги «Малороссийская деревня» (1927). З 1841-42 – інспектор
Ліцею князя Безбородька в Ніжині. Після 1847 року остаточно
осів у Ніжині. Учнями Кулжинського були М. В. Гоголь, П. Г.
Редькін, В. І. Любич-Романович, Є. П. Гребінка, К. М. Базілі та ін.
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28 квітня – 100 років від дня народження Оскара Мусійовича
Барами (1918–1992), фундатора кафедри хімії,
визначного педагога, кандидата хімічних наук, доцента.
Закінчив хімічний факультет Київського державного
університету в 1941 р. Кандидат хімічних наук (з 1950 р.), доцент (з
1955 р.). Працював в Ніжинській вищій школі з 1952 по 1982 рр. на
посадах ст. викладача (1952–1956 рр.), доцента (з 1956 р.), завідувача
кафедрою хімії (1961–1976 рр.). Займався дослідженнями в галузі
хімічної кінетики.

30 квітня - 150 років від дня народження Річарда Андрійовича
Теттенборна (1868–?), викладача німецької
мови у Ніжинській Гімназії вищих наук князя
Безбородька.
Народився в Естонії, закінчив Нарвську та СанктПетербурзьку гімназії. Звання кандидата наук у галузі
мовознавства одержав у Дерптському (Юріївському)
університеті.

ТРАВЕНЬ

2 травня – 155 років від дня народження Михайла Несторовича
Сперанського (1863–1938), відомого філологаславіста, історика літератури, етнографа, фольклориста.
Закінчив історико-філологічний факультет Московського
університету, вивчав зв’язки давньоруської і західнослов’янської
літератур, займався візантологією, грецькою палеографією. В 1895
р. одержав призначення на посаду екстраординарного професора в
НІФІ князя Безбородька. У 1895–1906 – екстраординарний, згодом
ординарний професор Ніжинського Історико-філологічного
інституту. За час перебування в Ніжині надрукував більше 60
праць, підготував декілька літографованих курсів лекцій, активно
працював (із 1896) в Історико-філологічному товаристві.
Працюючи в НІФІ, М.Н. Сперанський займався також дослідженням біографії Миколи
Васильовича Гоголя. Результатом наукових пошуків стали праці «Гимназия высших наук.
Нежинский период жизни Н.В. Гоголя» (1902 р.) та «Один из учителей Н.В. Гоголя (И.Г.
Кульжинский)» (1906 р.). Один із засновників музію М. В. Гоголя в НІФІ князя
Безбородька.
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2 травня – 100 років від дня народження Петра Іва́новича
Арте́менка (1918–1942), випускника філологічного
факультету Ніжинського педагогічного інституту (1936),
українського поета, перекладача.
Під час окупації України нацистами працював у Лубнах у
підпіллі, писав агітаційні вірші, прокламації. Гітлерівці схопили П.
Артеменка і 5 квітня 1942 року стратили.

9

травня

–

85

років

від

дня

Володимировича

народження

Валентина

Дубравіна

(1933–1995),
фольклориста-музикознавця, композитора, педагога.
Кандидат мистецтвознавства (1972), проф. (1992). Чл. Спілки
композиторів України (з 1972). Закінчив Київську консерваторію
(1961), аспірантуру при Ленінградській консерваторії (нині С.Петербург, 1967; кер. Ф. Рубцов). Працював у Ніжинській вищій
школі з 1983 р. на посадах доцента (1983–1992 рр.), професора (1992–
1995 рр.). Основний напрямок досліджень – українська музична
фольклористика.

15 травня – 100 років від дня народження Василя Матвійовича
Горбача (1918–2001), кандидата історичних наук (1953),
доцента.
Закінчив історичний факультет Київського державного
університету у 1942 р. Працював у НДПІ ім. М. В. Гоголя (1963–1984
рр.). Ректор НДПІ ім. М. В. Гоголя (1963–1970).

19 травня – 125 років від дня народження Георгія Миколайовича
Гасовського (1893–1959), відомого вченого-зоолога,
професора (з 1930).
Закінчив
Петербурзький
університет,
природниче
відділення фізико-математичного факультету (1916). Був
залишений на кафедрі зоології безхребетних для підготовки до
професорського звання. В 1917 р. він був відряджений до Японії
для наукових досліджень і збору зоологічного матеріалу. В 1918 р.
бере участь в науковій експедиції в Семипалатинську область. В
зв’язку з бойовими діями 1918–1922 рр. опинився на Далекому
Сході, у м. Владивосток. Далекосхідний період життя Г. М.
Гасовського відзначався діяльністю вченого по організації і проведенню численних
наукових експедицій. Частину зібраного ним матеріалу у вигляді наукових шкірок ссавців
і птахів він передав Ніжинському педінституту, де і зберігається його колекція у фондах
зоологічного музею. Викладав зоологію та біологію у Владивостоцькому педагогічному
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інституті (згодом Далекосхід. ун-т), Мелітоп. пед. ін-ту, Ленінгр. пед. ін-ту, Таджиц. с.-г.
ін-ту (Сталінабад, нині Душанбе), Кишинів. ун-ту, Черкас. пед. ін-ту. Працював у штаті
викладачів НДПІ ім. М. В. Гоголя на посаді завідувача кафедри зоології (1944–1949, 1951–
1958 ). Досліджував паразитофауну, вніс вагомий внесок у вивчення історії вітчизняної
зоологічної науки.

20 травня – 95 років від дня народження Григорія Миколайовича
Зорки
(1923–1982),
випускника
Ніжинського
педагогічного інституту, журналіста, громадського діяча,
редактора газети (1962–1982) «Під прапором Леніна»
(тепер «Ніжинський вісник»).
Учасник Другої світової війни. Відзначений державними
нагородами. Заслужений працівник культури.

22 травня – 75 років від дня народження Марії Антонівни
Ілляшенко (1943), вчителя-методиста (2004), вчителя
вищої категорії (з 1996 р.), відмінника освіти України
(1998).
Закінчила філологічний факультет НДПІ ім. М. В. Гоголя в
1967 р. Працювала на кафедрі української мови Ніжинської вищої
школи з 1971 по 2000 рр. на посадах асистента, викладача, старшого
викладача. В 2000–2005 рр. – вчитель української мови в Обласному
педагогічному ліцеї при НДПУ імені Миколи Гоголя. Основний
напрямок наукових досліджень – сучасна українська літературна мова (дериватологія,
морфологія).

27 травня – 160 років від дня народження Андрія Івановича
Мерінга (1858–1894), викладача німецької мови НІФІ
князя Безбородька (з 1885 р.) та гімназії при НІФІ (з 1884
р.).
Закінчив Дерптський університет, одержав звання кандидата
наук з німецького та порівняльного мовознавства. Народився у
Сесвігені в колишній Ліфляндській губернії.

28 травня – 80 років від дня народження Василя Григоровича
Любченка (1938–2005), кандидата історичних наук (з
1971 р.), доцента кафедри кафедри економічної теорії та
політології (з 1977 р.).
Працював у Ніжинській вищій школі з 1974 року.
Закінчив історичний факультет Київського державного
університету ім. Т. Шевченка (1963). Основний напрямок наукових
досліджень – історія, культура, література.
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ЧЕРВЕНЬ

3 червня – 75 років від дня народження Лариси Іванівни
Приплавко-Мілосової (1943), громадського діяча,
Почесного голови Ніжинського товариства греків ім. братів
Зосим.
Випускниця
природничого
факультету
Ніжинського
педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя (1975). Автор ідеї медалі ім.
братів Зосим.

16 червня - 125 років від дня народження Івана Ілліча Пенського
(1893–1991), кандидата
кафедри педагогіки .

педагогічних

наук,

доцента

Працював в Ніжинській вищій школі (1932–1955) на посадах
старшого викладача, заступника директора з учбово-наукової роботи
(1947-1948), доцента кафедри педагогіки, завідувача кафедри
педагогіки (1949-1952), в.о. декана факультету англійської мови
(1952-1954).
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червня

–

народження Володимира
Володимировича Суховєєва (1953), заслуженого
діяча науки і техніки України, доктора хімічних наук,
профессора.
65

років

від

дня

Закінчив природничий факультет НДПІ ім. М.В.Гоголя
(1980) та аспірантуру Відділення нафтохімії Інституту фізикоорганічної хімії та вуглехімії АН України (2004). Кандидат
хімічних наук (1987), доцент (1989), доктор хімічних наук (2009).
Працює у Ніжинський вищій школі з 1980 року на посадах
асистента (1980–1988), старшого викладача (1988–1989), доцента
(1989–1991), заступника декана природничо-географічного факультету (1991–1996),
завідувача підготовчого відділення (1996–1998), директора навчально-методичного
центру університету в м. Новгород-Сіверському (1999-2002), проректора з навчальної
роботи (2002–2004), проректора з науково-педагогічної та методичної роботи (2004–2006),
професора кафедри хімії (2006–2009) а з грудня 2009 року – завідувача. Основний
напрямок наукових досліджень – нафтохімія.

20 червня – 175 років від дня народження Фе́дора Гна́товича
Страві́нського
(1843–1902),
російськомовного
українського співака (бас).
В 1862-1869 рр. навчався в Ніжинському юридичному ліцеї.
Ще студентом, виступав з успіхом як співак в публичних концертах.
В 1869-1873 рр.навчався в Петербурзькій консерваторії. Дебютував
в Києві на сцені оперного театру, де співав до 1876 р. По тому - в
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Маріїнському театрі (Петербург), де пропрацював до кінця свого життя. Батько видатного
композитора Ігоря Федоровича Стравінського.

25 червня – 120 років від дня народження Тетяни Федорівни
Бугайко (1898–1972), українського літературознавця,
педагога.
Заслужений учитель УРСР (1940), доктор педагогічних наук

(1957). Перша жінка-професор в Україні (1958). Є авторкою більше
200 наукових праць, котрі стосуються методики викладання
літератури в середній школі, також підручники та хрестоматії для
учнів, навчальні посібники для вчителів. Закінчила Полтавський
ин-т соціального виховання (1931) і Ніжинський педагогічний
інститут (1935).

27 червня – 90 років від дня народження Олександра Ісааковича
Близнюка (1928–2016), кандидата педагогічних наук.
Закінчив філологічний факультет відділення романогерманської філології Київського державного університету ім. Т. Г.
Шевченка. Працював в Ніжинській вищій школі з 1951 р.,
пройшовши шлях від викладача, завідувача кафедри англійської
мови до декана факультету. Основний напрямок наукових
досліджень – зорова та звукова наочність у навчанні іноземної мови.

ЛИПЕНЬ

2 липня – 60 років від дня народження Павла Івановича Щербака
(1958), кандидата педагогічних наук (1994), доцента
кафедри фізичного виховання та валеології (2003).
Закінчив факультет фізичного виховання Чернігівського
державного педагогічного інститут ім. Т. Г. Шевченка у 1979) р.
Працює в Ніжинськиій вищій школі з 1981 р. на посадах викладача,
зав. кафедрою (з 1998 р.). Основний напрямок наукових досліджень –
оздоровча фізична культура студентської молоді.

9 липня – 70 років від дня народження Анатолія Кириловича
Мойсієнка
(1948), українського мовознавця,
перекладача, поета.
Випускник філологічного

факультету
Ніжинського
педінституту ім. М. В. Гоголя (1971). Працював у Ніжинській
вищій школі (1976-1979) на посаді асистента кафедри української
мови.
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Нині доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української
мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Автор ряду досліджень з філології. Твори А. Мойсієнка перекладалися німецькою,
англійською, російською, білоруською, польською, угорською, румунською мовами.
Виступає також як перекладач з німецької та слов’янських мов. Член Національної спілки
письменників України (1988), один із засновників гурту поетів-паліндромістів "Геракліт"
(1991). Лауреат літературних премій "Благовіст", Бориса Нечерди, Івана Кошелівця.

16 липня – 95 років від дня народження Федора Макаровича
Протаса (1923–?), доктора економічних наук,
професора.
Закінчив Київський університет ім. Т. Г. Шевченка,
юридичний факультет (1951). Працював в НДПІ ім. М. В. Гоголя
(1952–1972, 1975–1986) на посадах асистента, старшого викладача,
доцента, професора кафедри філософії і політекономії (1975). З
1972–1975 – в.о. професора Чернігівського педінституту, 1974–
1975 – професор Житомирського сільськогосподарського
інституту. Досліджував економічні проблеми сільського
господарства.

20 липня – 105 років від дня народження Ольги Нилівни Мак
(1913–1998), української письменниці, випускниці
Ніжинського педагогічного інституту (1938), члена
Об'єднання українських письменників «Слово» і Спілки
письменників України (1994).
Викладала українську мову на робітфаці. Дружина
репресованого професора Ніжинського педінституту В. О.
Дорошенка. Автор праці «З часів єжовщини» (1954) про репресії в
Ніжинському педінституті, спогадів «Мій Ніжин», художніх
творів. За оповідання «Дала дівчина хустину», «У великодню ніч»,
«Столиця голодного жаху» отримувала премії на конкурсах, що їх проводила Світова
федерація українських жіночих організацій (СУФУЖО). У 1958 р. висувалася на
Нобелівську премію в галузі літератури. У вересні 1993 р. на запрошення «Просвіти»
побувала у Ніжині, зустрічалася з викладачами і студентами, виступала на авторському
вечері.

24 липня – 200 років від дня народження Михайла Матвійовича
Лазаревського (1818–1867), чиновника, випускника
Ніжинського
фізико-математичного
Безбородька (1837).

ліцею

кн.

Близький товариш Тараса Шевченка. Саме М. М.
Лазаревський подав клопотання про перевезення праху Тараса
Шевченка на Україну, і у квітні 1861 роце дозвіл було одержано.
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24 липня

– 90 років від дня народження

Івана Андрійович

Коровая (1928), відмінника народної освіти України,
заслуженого вчителя України.
Народився в с. Носівка (тепер місто) Чернігівської області в
селянській родині. В 1947 році закінчив середню школу. В цьому
ж році вступив до Ніжинського педагогічного інститут ім. М. В.
Гоголя на фізико-математичний факультет, який закінчив в 1951
році. По призначенню працював вчителем математики в
Дернівській і Уманській середніх школах Волинської області до
1958 року. З 1962 року - вчитель математики Фастівської
середньої школи-інтернату Київської області, де працював до
виходу на пенсію в 1988 році. Герой Соціалістичної праці. Нагороджений Орденом
Леніна, Орденом Трудового Червоного Прапора, медалями.

27 липня – 100 років від дня народження Івана Івановича Гордієнка
(1918–1986),

доктора

біологічних

наук,

професора.

Учасник Другої світової війни, відзначений бойовими
нагородами.
Закінчив Малинський лісовий технікум у 1940 р., Київський
лісогосподарський інститут у 1947 р. Завідував кафедрою ботаніки
НДПІ ім. М. В. Гоголя (1975–1986), створив при ній дві
лабораторії: фізіології рослин та основ сільського господарства,
організував ботанічний музей. Велику увагу приділяв дендрарію
агробіостанції, поповнив колекцію деревних та чагарникових
рослин 50 новими інтродуцентами, створив чудовий куточок
декоративних насаджень між старим і новим корпусами інституту. Осний напрям
наукових досліджень – залісення пісків. І. І. Гордієнко – один з організаторів
дендрологічних експедицій з вивчення досвіду інтродукції в Україні деревних рослин.

28 липня – 205 років від дня народження Якова Петровича де
Бальмена (1813–1845), українського художникааматора, письменника, офіцера
Випускник Ніжинської гімназії вищих наук.
Приятель Тараса Шевченка. Один із перших ілюстраторів
«Кобзаря». Героїчно загинув на Кавказі у 32 роки.

СЕРПЕНЬ

3 серпня – 210 років від дня народження Віктора Миколайовича
Забіли (1808–1869), українського поета-романтика.
Навчався у Ніжинській гімназії вищих наук князя
Безбородька (1822-1825) Закінчив неповний курс. 1825–1834 – на
військовій службі. Побратим Шевченка і приятель Гоголя.
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5 серпня – 185 років від дня народження Христіана Антоновича
Гришота (1833–?), викладача німецької мови
в НІФІ князя Безбородька.
Народився у Швейцарії. У 1867 році у СанктПетербурзькому університеті витримав екзамен на
звання учителя німецької мови. Викладав французьку
мову в Київському приватному комерційному училищі
П. Натансона.

6 серпня – 155 років від дня народження Бернгарда Фрідріховича
Бурзі
(1863–1909),
філолога-еллініста,
історика.
Вивчав
давньокласичну
філологію
в
Гейдельберському і Лейпцігському університетах.
Закінчів курс навчання на історико-філологічному
факультеті Юр’ївського університету. В 1887 р. склав
кандидадський іспит з давньокласичної філології. 1897
року захистив дисертацію на ступінь магістра класичної
філології в університеті св. Володимира в Києві. З 1899 викладав у Ніжинському Історикофілологічному інституті грецьку словесність. З 1901 – екстраординарний, із 1905 –
ординарний професор НІФІ, перебував на цій посаді до 1909 року. Займався
викладацькою діяльністю, розробкою нових курсів з історії класичної філології, грецької
метрики та епіграфіки, історії грецької літератури.

7 серпня – 145 років від дня народження Дмитра Івановича
Абрамовича (1873–1955), видатного філолога-славіста,
історика літератури й мови, дослідника давніх українських
рукописів, зокрема “Києво-Печерського патерика”, Членкореспондента АН СРСР, наукового співробітника ВУАН.
Закінчив Петербурзьку духовну академію (1897). В середині
1920-х років був репресований і через неможливість повернутися до
Ленінграду, за особистим проханням М. С. Грушевського, був
влаштований К. Штепою до Ніжинського інституту народної освіти
по організації бібліографічного відділу часопису «Україна».

10 серпня – 70 років від дня народження Леоніда Івановича
Рековця (1948), доктора біологічних наук, професора,
співробітника Інституту зоології НАНУ.
Закінчив природничий факультет НДПІ ім. М.В.Гоголя
(1970). Працював в Ніжинській вищій школі (за сумісництвом) на
посаді професора кафедри зоології з 1993 по 2015 рр. Основні
напрямки наукових досліджень – проблеми історичної фауністики,
таксономії і систематики, філогенії та еволюції ссавців пізнього
Кайнозою Східної Европи, питання біостратиграфії, палеоекології
та палеогеографії цього часу.
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11 серпня – 70 років від дня народження Степана Олексійовича
Короля (1948–2001), доцента кафедри психології.
Закінчив психологічне відділення філософського факультету
Київського державного університету в 1972 р. Працював у
Ніжинській вищій школі з 1972 року. Основний напрямок наукових
досліджень – вивчення критичності мислення студентів.

12 серпня – 60 років від дня народження Тетяни Василівни Жук
(1958), кандидата філологічних наук, доцента кафедри
методики викладання української мови та літератури.
Закінчила НДПІ ім. М. В. Гоголя (1990 р.). Працювала в
Ніжинській вищій школі (1982–2015). Основний напрямок наукових
досліджень – лексика української мови.

15 серпня – 190 років від дня народження Степана Івановича
Пономарьова (1828–1913), українського і російського
філолога, бібліографа, літературознавця.
Закінчив історико-філологічний ф-т Університетуту св.
Володимира в Києві. (1852). Поєднував педагогічну і науковобібліографічну
діяльність.
Друкуватися
почав
1850
р.
Співробітничав
з
47
виданнями,
зокрема
журналами
«Отечественные
записки»,
«Киевская
старина»
під
35
псевдонімами. Автор бібліографічних покажчиків праць М. Гоголя,
О. Грибоєдова, М. Ломоносова, та інших російських і українських
вчених та письменників. Склав повну бібліографію творів М.
Максимовича. Працював і над бібліографією окремих міст. Уклав альбом «Киев в русской
поэзии» (1878). Склав словник видатних осіб – уродженців Київської, Полтавської,
Чернігівської, Подільської та Волинської губерній. Світ побачило тільки видання по
Чернігівській губернії "Земляки. Достопамятные уроженцы Черниговской земли",
Чернигив, 1898. У 1876–1877 рр. працював у Ніжинському Історико-філологічному
інституті князя Безбородька. Його було запрошено, як відомого бібліографа, для
прийняття, перевезення до Ніжина та інвертарного опису бібліотеки професора
Московського університету С. П. Шевирьова.
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19

серпня – 100 років від дня народження Олександра
Дмитровича Незовибатька (1918–1977), видатного
діяча українського академічного цимбального мистецтва,
заслуженого артиста України (1971), виконавця, педагога,
диригента,
вченого,
музично-громадського
діяча,
удосконалювача цимбалів, автора Школи для цимбалів.

Закінчив Київську державну консерваторію ім. П. І.
Чайковського (1960). В 1967–1973 рр. – завідувач кафедри методики
музичного виховання, співу і диригування Київського педагогічного
інституту.
Викладав цимбали в Київській консерваторії за
сумісництвом (1950–1973). Працював у Ніжинській вищій школі (1972–1977) на посаді
завідувача кафедри музики і співу. Ректор Донецького музично-педагогічного
інституту (1973–1974), Кандидат мистецтвознавства, доцент. Нагороджений двома
орденами «Знак пошани». Основний напрямок наукових досліджень – мистецтвознавство.

20 серпня – 115-річчя від дня народження Петра Васильовича
Одарченко (1903–2006), українського літературо- та
мовознавця, критика, педагога, дійсного члена УВАН та
НТШ, члена Національної спілки письменників України,
почесного доктор НаУКМА.
Випускник Ніжинського інтитуту народної освіти (1928).
Впродовж навчання був секретарем семінару української
літератури підвищеного типу, головою краєзнавчого гуртка,
регулярно надсилав до Етнографічної Комісії ВУАН народні пісні,
збирав етнографічні матеріали за спеціальними темами. Дипломну
роботу «Фольклор у краєзнавчій роботі трудшколи» підготував на
рівні дисертації. Після завершення навчання – аспірантура при кафедрі української мови
та літератури. Наукова праця була зосереджена на вивченні життя та творчості Лесі
Українки та написанні дисертації «Стиль Лесі Українки».
З 1928 року почав викладати курси в Ніжинському інституті народної освіти, з 1929
року – виконував обов'язки доцента. Зазнав репресій. З 1942 р. – на еміграції в Польщі,
Німеччині. В 1950 р. переїхав з родиною до Нью-Йорка, де продовжував літературознавчі
студії, досліджував творчість Тараса Шевченка, Лесі Українки, Олени Пчілки.
Шевченкознавчі праці ввійшли до книги «Тарас Шевченко і українська література»
(Смолоскип, 1994). Останні роки прожив у штаті Меріленд, США.

23 серпня

– 65 років від дня народження

Валерія Сергійовича

Фетісова (1953), кандидата економічних наук (1985),
доцента кафедри прикладної математики (2005).
У 1979 р. закінчив інженерно-економічний факультет
Київського інституту народного господарства за спеціальністю
“інженер-економіст”. З 1979 по 1983 р. навчався в аспірантурі при
кафедрі загальної теорії статистики цього ж ВНЗ. Працював
інженером-програмістом відділу механізації і автоматизації заводу
“Прогрес” м. Ніжин. У 1983-1998 – керівник відділу
автоматизованої системи управління виробництвом заводу
“Ніжинсільмаш”. З 1998 по 2005 рр. викладав у Ніжинському
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агротехнічному інституті. З 2005 року – доцент кафедри прикладної математики,
інформатики, і освітніх вимірювань Ніжинського державного університету імені Миколи
Гоголя. Коло наукових інтересів: Інформаційні управлінські системи, системи управління
базами даних, платформа розробки інформаційних систем 1С, мова програмування Java,
прикладні математичні та статистичні пакети, комп’ютерні технології в тестуванні. Автор
більш ніж 130 друкованих наукових, науково-методичних та аналітичних робіт, у тому
числі 44 посібників та методичних рекомендацій, ряд розробок зареєстровано в фонді
алгоритмізації і програмування України.

24 серпня – 90 років від дня народження Галини Степанівни
Чекаль (1928–2011), кандидата педагогічних наук
(1971), професора (1996).
Закінчила Київський державний педагогічний інститут
іноземних мов у 1952 р. У штаті НДПІ ім. М. В. Гоголя 1952–1955
(викладач англійської мови), 1999–2011 на посаді професора
кафедри англійської філології, кафедри англійської мови та
методики її викладання, кафедри прикладної лінгвістики, завідувача
кафедри німецької мови (2010–2011). Основний напрямок наукових
досліджень – методичні основи викладання іноземних мов з
використанням технічних засобів, розробка комп’ютерних програм
для навчання англійської мови.

ВЕРЕСЕНЬ

12 вересня – 65 років від дня народження Анатолія Васильовича
Жука (1953), старшого викладача кафедри економічної
теорії та політології, голови профкому співробітників
університету.
Працював у Ніжинській вищій школі з 1982 по 2015 рр.
Основний напрямок досліджень – питання методики викладання
економічних дисциплін, менеджменту, соціальної політики.

14 вересня – 75 років від дня народження Віри Демидівни Лівак
(1943), старшого викладача кафедри вищої математики.
В 1965 р. закінчила НДПІ ім. М. В. Гоголя.
Працювала у Ніжинській вищій школі (1965 – 1997 рр.) на
посадах асистента, викладача, старшого викладача. Основний
напрямок наукових досліджень – математичний аналіз, проблеми
обчислювальної математики і програмування.
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16 вересня – 105 років від дня народження Михайла Макаровича
Ярошенка (1913–?), кандидата історичних наук,
доцента кафедри педагогіки і психології.
Закінчив Одеський державний університет, історичний
факультет у 1940 р. Працював у Ніжинській вищій школі (1940–
1941 рр., 1943-1977 рр.). Учасник Другої світової війни (1941 - 1943
рр.). В період до 1970 – на посадах старшого викладача кафедри
всесвітньої історії (з 1943 р.), старшого викладача кафедри
педагогіки (з 1958 р.), доцента кафедри педагогіки і психології (в
1960-х роках), в. о. декана історичного факультету (з 1970 р).
Кандидат історичних наук (з 1970 р). Основні напрямки наукових
досліджень – історія, краєзнавство, педагогіка, історія педагогіки.

20 вересня

– 120 років від дня народження

Чередниченка

Іва́на Григоровича

(1898–1968), мовознаця, родом з

Кубані.
Закінчив Краснодарський державний педагогічний інститут,
факультет російської мови і літератури в 1935 р. Працював у штаті
викладачів НДПІ в 1950-1952 рр. на посадах завідувача кафедрою
української мови, доцента. Кандидат філологічних наук (з 1940),
доцент кафедри російської мови (з 1941). Автор підручників для
українських шкіл Північного Кавказу, що виходили друком у
1928-1931 роках.

23 вересня – 90 років від дня народження Антоніни Миколаївни
Гулак (1923–2002), кандидата філологічних наук,
доцента кафедри світової літератури.
Закінчила НДПІ ім. М. В. Гоголя (1953 р.). Після закінчення
інституту працювала у школі на посаді вчителя російської мови і
літератури. З 1955 по 1999 рр.працювала в Ніжинській вищій
школі на посадах лаборанта, завідувачки музею М. В. Гоголя і
картинної галереї (1955-1977), асистента, старшого викладача.
Основний напрямок наукових досліджень – українська
фольклористика.

26 вересня – 60 років від дня народження Алли Володимирівни
Василюк (1958), кандидата педагогічних наук, доцента
кафедри педагогічної майстерності.
В 1985 році закінчила Київський педагогічний інститут. З
1985 по 1987 рр. працювала викладачем педагогіки в
Чертковському педагогічному училищі.Працювала в Ніжинській
вищій школі з 1987 по 2008 рр. Основні напрямки педагогічних
досліджень – освітня компаративістика, педевтологія, педагогіка
вищої школи.
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30 вересня – 90 років від дня народження Ніне́ль Ми́колаївна
Арва́т (1928–2013), українського мовознавця, доктора
філологічних наук (1978), професора (1980).
Закінчила Одеський університет (1952) та аспірантуру
(1952–1955). Працювала в Чернівецькому університеті: викладач
(1956–1960), доцент (1960–1976); Ніжинському педагогічному
інституті (нині університет): доцент (1976–1979), від 1979 року —
завідувач кафедри російської мови.
Автор досліджень із проблем синтаксису, особливостей
організації та вираження семантичної структури речення в
російській мові, порівняльного вивчення російської й української
мов.
Співавтор підручників із російської мови для середніх шкіл із молдавською мовою
навчання, що перевидавалися сім разів (1973–1988).

ЖОВТЕНЬ

4 жовтня – 60 років від дня народження Ірини Михайлівни
Гончарової (1958), доцента кафедри філософії та
соціології.
В 1985 р. закінчила Київський державний університет ім.
Т. Г. Шевченка. З 1988 по 2014 рр. працювала в Ніжинському
державному університеті ім. Миколи Гоголя.

7 жовтня

– 65 років від дня народження

Івана Михайловича

Забіяки (1953),

українського науковця, історика,
літератора, лінгвіста, журналіста, громадського діяча,
кандидата історичних наук, старшого наукового
співробітника, доцента кафедри соціальних комунікацій.
Народився в с. Українське Талалаївського району
Чернігівської
області.
Закінчив
Ніжинський
державний
педагогічний інститутут ім. М. В. Гоголя, філологічний факультет,
українське відділення. Працював у школі за фахом, у видавництві
«Радянська школа» редактором, в апараті Спілки письменників
України, в Інституті української археографії та джерелознавства ім.
М. С. Грушевського НАН України. Початок 1990-х - філологічний
факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З
2001 р. Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
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9 жовтня

Валентини Григорівни
(Шульженко) (1958), кандидата

– 60 років від дня народження

Кучерявець

педагогічних наук,
майстерності.

доцента

кафедри

педагогічної

Працювала в Ніжинській вищій школі з 1985 по 2017 рр.
Напрямок наукових досліджень – педагогіка та методика
викладання літератури.

10 жовтня – 95 років від дня народження Галини Іванівни
Ліпатнікової (1923–?), кандидата історичних наук,
доцента кафедри історії.
Закінчила Воронезький університет, історичний факультет у
1949 році. Кандидат історичних наук (з 1953). Працювала в НДПІ
ім.. М. В. Гоголя (1954-1956 рр.) на посаді старшого викладача,
завідувача кафедрою історії (1955-1956).

16 жовтня – 210 років від дня народження Петра Григо́ровича
Ре́дькіна (1808–1891), філософа права і педагога,
гегельянця, видатного представника лібералізму.
Походив з малоземельного українського шляхетного роду.
Вчився в Ніжинській Гімназії (згодом ліцей), потім в університетах
у Москві, Дерпті та Берліні. Проф. енциклопедії права Моск. (1835–
1848) та Петербурзького (186378; у 1873-76 — його ректор)
університетів, чл. Держ. Ради. Автор праць про філософію Геґеля
(«Обозрение Гегелевой логики» 1841 й ін.) та цінної історії
філософії права (лише античної доби) «Из лекций по истории
философии права в связи с историей философии вообще» (І — VII,
1889-91). Педагогічні статті Редькіна були перевидані у 1958 в збірці "Избранные
педагогические сочинения".

17 жовтня – 105 років від дня народження Олександри
Володимирівни Москаленко (1913–?), викладача
кафедри зоології.
Закінчила НДПІ ім. М. В. Гоголя, природничий факультет
(1937 р.). Працювала в Ніжинській вищій школі (1938-1941, 19441971 рр.) на посадах лаборанта кафедри зоології, асистента кафедри
анатомії і фізіології, асистента кафедри зоології, старшого викладача
кафедри зоології (з 1967 р.). В роки Другої світової війни працювала
медсестрою в госпіталі.
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19 жовтня – 155 років від дня народження Я́кова Микола́йовича
Колубо́вського (1863–1929), історика російської
філософії, бібліографа.
Яків Колубовський народився у м. Глухові Чернігівської
губернії. Навчався в місцевій гімназії, згодом у Колегії Павла
Ґалаґана в Києві. У 1887 р. закінчив історико-філософський
факультет Петербурзького університету. З 1892 р. відряджений до
імперської Публічної бібліотеки, з 1893 р. –діловод.
Ради
попечительства імператриці Марії Олександрівни щодо сліпих, з
1904 р.- секретар редакції «Журналу Министерства народного
просвещения». Викладав педагогіку та психологію у жіночій
гімназії Е. Шаффе (1895-1901). 1918-1920 рр. - директор Колегії Павла Ґалаґана, потім професор Ніжинського інституту народної освіти. Помер у Ніжині. Яків Колубовський дав
перший повний і закінчений нарис історії російської філософії (з українськими
матеріалами) як додаток до російського перекладу «Истории новой философии в зжатом
очерке» Ф. Ібервега та М. Гейнце (1890; видання 20-ге: 1898-1899). Зробив бібліографічні
огляди праць С. Гогоцького і П. Юркевича (1894-1898). Написав статті з історії російської
філософії та педагогіки для «Енциклопедичного словника» Блокгауза - Ефрона.

23 жовтня – 205 років від дня народження Андрія Миколайовича
Бородіна
(1813–1863),
письменника,
перекладача, історика, географа.
Закінчив Ніжинську Гімназію вищих наук князя
Безбородька (1831). Директор канцелярії
ради
державного коневодства. Автор 92 наукових праць.
Написав близько 340 статей – оригінальних та
перекладених, стосовно історії та техніки коневодства.

28 жовтня – 210 років від дня народження Віктора Кириловича
Камінського
(1808–1865),
російського
письменника, математика і мандрівника.
Закінчив курс в гімназії князя Безбородько через
три роки після Гоголя - в 1831 році. Захоплюючись
математикою, він відмовився від кращого місця, що
представлялося йому, щоб поступити викладачем
улюбленого предмета; у 1834-1850 роках служив в
Новгородському і Полтавському кадетських корпусах.
Розладнане здоров'я змусило його залишити службу, він поїхав за кордон, де підлікувавсь
і зробив тривалу подорож на схід, описану їм в книзі "Спогади прихильника Св. Землі".
Здійснивши другу подорож в Єрусалим, Сирію і Аравію, він помер в Єрусалимі під час
третього свого перебування там; похоронений на Сіонській горі.

30 жовтня – 60 років від дня народження Леоніда Михайловича
Кнорозка (1958), кандидата фізико-математичних наук,
доцента кафедри фізики.
Працює в Ніжинській вищій школі з 1986 року. Поет. Автор
чисельних поетичних збірок та навчальних посібників.
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4 листопада – 85 років від дня народження Алли Василівни
Руднік (1933), завуча Чернігівської середньої школи №
14.
У 1955 році закінчила фізико-математичний факультет
Ніжинського педагогічного інституту, після чого працювала
учителем математики в Чернігівській середній школі № 10, а з 1959
року завучем
Чернігівської середньої школи № 14.
У
Чернігівському педагогічному інституті працювала з травня 1963 по
серпень 2005 року.
Автор багатьох науково-методичних праць, зокрема
навчальних посібників з математики та методики викладання для
факультету початкового навчання.

7 листопада – 170 років від дня народження Дмитра Васильовича
Марковича (1848–1920), українського громадського і
державного діяча, правника, письменника.
Народився у Полтаві в сім'ї офіцера. 1862 року сім'я
переїхала до Вологди, де він продовжив навчання в гімназії. Деякий
час був вільним слухачем медичного факультету Київського
університету. У 1867 р. він вступив на юридичний факультет
Ніжинського ліцею, а наступного року перевівся до
Новоросійського університету в Одесі, де навчався впродовж 1868 1873 рр. і закінчив кандидатом на судові посад. З 1873 року
працював судовим слідчим суддею в Україні, Бессарабії і у
Варшаві. З початку 1900-х рр. жив на Волині, де намагався допомагати селянам боротися з
нуждою, займався також хліборобською справою. Написав близько 20 оповідань, одну
комедію, два спогади. Автор збірника оповідань «По степах та хуторах» (1898, 1908), а в
1918-19 побачили світ «Твори».

9 листопада – 70 років від дня народження Ольги Миколаївни
Заніної (1948), кандидата педагогічних наук, доцента
кафедри педагогіки.
В 1970 році закінчила НДПІ ім. М. В. Гоголя, факультет
іноземних мов. З 1970 по 1974 рр. працювала в середній школі. З
1974 по 2012 рр. працювала в Ніжинській вищій школі. Напрямок
наукових досліджень – історія школи та освіти в Україні та за
кордоном.
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11 листопада – 120 років від дня народження Мордуха Шайовича
Кругляка (1898–?), кандидата педагогічних наук,
доцента кафедри педагогіки (психології).
Закінчив інститут соціального виховання (1931). В 1933 р.
закінчив аспірантуру. Працював в НДПІ ім.. М. В. Гоголя (1945 –
1972 рр..). Автор понад 80 наукових праць. Його монографії та
наукові посібники з історії, методики та психології, статті були
опубліковані В СРСР, а також у Німеччині, Польщі, Болгарії..

15 листопада – 115 років від дня народження Івана Кириловича
Чаплі
(1903–1972),
українського
мовознавця,
літературознавця і педагога.
Народився у с. Миколаївка Ново-московського району
Дніпропетровської області в селянській родині.
У 1935 р. закінчив Дніпропетровський університет. З 1935 по
1939 р. очолював кафедру української мови і був деканом
філологічного факультету Ніжинського педагогічного інституту.
Водночас писав оповідання й нариси.
З вересня 1962 р. І. Чапля — доцент, згодом професор
кафедри української мови Ніжинського педагогічного інституту. У
1966 р. захистив докторську дисертацію на тему »Українська літературно-демократична і
літературна критика», в 1968 р. йому було присвоєно звання професора.
Найголовнішими літературознавчими доробками І. Чаплі є його праці:
»Публіцистика та літературна критика Лесі Українки» (1958), »Становлення нової
української літератури і основоположна роль Т. Шевченка в цьому процесі» (1960),
»Павло Грабовський — критик і публіцист» (1965), »Украинская революционнодемократическая литературная критика (последняя четверть XIX — начало XX века)»
(1966). Помер 21 січня 1972 р. в Ніжині.

16 листопада – 120 років від дня народження Євгена Антоновича
Ріхліка
(1888 –1939),
українського
мовознаця,
етнографа, культурно-освітнього діяча.
Народився в селі Вільшанка Чуднівського району
Житомирської області у чеській родині. Закінчив та працював у
Київському університеті, завідував чеською школою на Шулявці.З
листопада 1925 р. - професор Ніжинського Інституту Народної
Освіти. З 1927 року очолював кабінет національних меншин при
Всеукраїнській Академії Наук, проводив цікаві дослідження щодо
розвитку чеських поселень. Окремо вивчав лексику села Вільшанка
на Житомирщині («Записки Ніженського Ін-Ту Народної Освіти», ч.
7, 1927).Член Етнографічної Комісії УАН, працюючи в якій
опублікував низку етнографічних матеріалів. 1930 року викрадений НКВД, після
сфабрикованого суду - в'язень ГУЛАГу. Звинувачувався у шпигунській діяльності на
користь Чехословаччини. Помер за нез’ясованих обставин. 1958 вирок був скасований за
недоведеністю обвинувачення.
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16

листопада

народження Григорія
Кіндратовича Шекери (1923–1981), юриста,
кавалера трьох орденів Слави

–

95

років

від

дня

Народився в місті Ніжин Чернігівської області в
селянській родині.
Наказом від 25 травня 1944 р.гвардії сержант Шекера
Григорій Кіндратович нагороджений орденом Слави 3-го ступеня
(№ 9715). Наказом від 18 липня 1944 р. гвардії сержант Шекера
Григорій Кіндратович нагороджений орденом Слави 2-го ступеня
(№ 1986). Указом Президії Верховної Ради СРСР від 24 березня
1945 року за виняткову мужність, відвагу і безстрашність,
проявлені в боях з гітлерівськими загарбниками гвардії старший сержант Шекера
Григорій Кіндратович нагороджений орденом Слави 1-го ступеня (№ 407). Став повним
кавалером ордена Слави.
Повернувся на батьківщину, в місто Ніжин. Без відриву від роботи закінчив
історичний факультет Ніжинського педагогічного інституту та юридичний факультет
Київського університету. Працював адвокатом, суддею, а з 1974 року до останніх років
життя - головою міського суду. Помер 6 листопада 1981 р. Нагороджений орденом
Червоного Прапора, орденом Вітчизняної війни 1-го ступеня, двома орденами Червоної
Зірки, орденами Слави 3-х ступенів, медалями.

21 листопада – 65 років від дня народження Людмили Петрівни
Бойко (1953), старшого викладача кафедри іноземних
мов.
Закінчила НДПІ ім.. М. В. Гоголя , факультет іноземих мов
(1975 р.). У Ніжинській вищій школі працювала з 1974 по 2011 рр.
(1974 - 1977 рр. – директор студентського клубу інституту; 1977 1983 – завідувач лабораторії естетичного виховання, 1983лаборант кафедри російської мови; 1983 – 1985 – методист
заочного відділу; 1985 – 1998 – старший методист заочного відділу;
1999 – 2000 – методист заочної форми навчання філологічного
факультету; з 2000 р. - викладач кафедри іноземних мов).
Основний напрямок наукових досліджень – міжпредметні зв’язки при викладанні
іноземних мов на нефахових факультетах.

23

листопада

народження Миколи
Християновича Бунге (ім'я за народженням:
Ніколай-Карл-Пауль фон Бунге (11 (23) листопада 1823
– 3 (15) червня 1895), російського вченого-економіста,
академіка, державного діяча, міністра фінансів і голови
Комітету міністров Російської імперії.
–

192

роки

від

дня

У 1841–1845 роках навчався в Київському університеті. У
1881–1886 роках - міністр фінансів, у 1887–1895 роках - голова
уряду, Комітету міністрів Російської імперії. Ініціатор та
організатор заходів щодо впорядкування грошового обігу та
бюджету,
введення
початків
робітничого
законодавства,
реорганізації системи зовнішньої торгівлі. Викладав у Ніжинському юридичному ліцеї
князя Безбородька (1845-1850).
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27 листопада – 100 років від дня народження Андрія Степановича
Одарича (1918–1989), старшого викладача кафедри
фізики, декана фізико-математичного факультету.
Закінчив Ніжинський державний педагогічний інститут,
фізико-математичний факультет у 1938 р. Учасник Другої світової
війни. Нагороджений орденам та медалями. Працював в НДПІ ім..
М. В. Гоголя (1946 – 1979 рр.).
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листопада

народження Матвія
Терентійовича Симонова (псевдонім Номис)
(17 (29) листопада 1823 –26 грудня 1900 (8 січня 1901)),
українського етнографа, фольклориста, письменника і
педагога, укладача і видавця одного з найповніших і
найавторитетніших зібрань-антології українського усного
фольклору малих жанрів (прислів'я, приказки, загадки,
стійкі мовні порівняння тощо).
–

195

років

від

дня

Матвій Терентійович Симонов народився в заможній
чиновницькій
родині.У
1848
році
закінчив
Київський
університет.Учителював у Ніжинській та Немирівській гімназіях.
Матвій Симонов протягом життя збирав цінні матеріали про
народний побут, звичаї та обряди, записав чимало зразків усної
народної творчості. Опублікував кілька статей про українські
народні звичаї та обряди. Співпрацював з часописами «Русская
Беседа», «Основа», «Киевская старина» тощо. Свої праці Матвій
Симонов підписував М.Номис . Найвизначніша праця М. Номиса «Українські приказки, прислів'я і таке інше. Збірники О. Марковича
і других. Спорудив М.Номис» (СПб,1864), яка містить понад 14,5
тис. приказок і загадок. Матвій Номис є також автором збірки
«Оповідання М. Т. Симонова (Номиса)» (1900).

ГРУДЕНЬ

1 грудня – 175 років від дня народження Людвіга Миколайовича
Мішеля (1843–1910), викладача французької
мови НІФІ князя Безбородька та гімназії при
НІФІ (з1889 р.). Займався російсько-французькими
мовними зв’язками. Народився у Швейцарії. Закінчив
Фрейбурзький університет, факультет юридичних наук.
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5 грудня – 115 років від дня народження Олександра Степановича
Пулинця (1903–1980), літературознавця, Заслуженого
працівника культури України.
Народився в м. Ніжині Чернігівської області. В 1926-1930 рр.
був аспірантом секції україно-російського письменства та мови
науково-дослідної кафедри історії культури та мови при НІНО.
Учасник Другої Світової війни. Упродовж 1945—1978 рр. працював
у Чернівецькому державному університеті викладачем, доцентом,
деканом філологічного факультету, завідувачем кафедри російської
літератури. Кандидат філологічних наук. Автор «Короткого
словника літературознавчих термінів» (у співавторстві з
професором Василем Лесиним). Помер 30 жовтня 1980 року в
Чернівцях.

5 грудня – 70 років від дня народження Миколи Митрофановича
Борща (1948), директора та хормейстера капели
бандуристів ім. О. Вересая Чернігівського обласного
філармонійного центру фестивалів та концертних
програм, Заслуженого працівника культури України.
Народився 5 грудня 1948 р. в с. Заудайка Ічнянського району
Чернігівської області в багатодітній родині потомствених
хліборобів,
де
він
був
десятою
дитиною.
У 1975 р. створює самодіяльну хорову капелу при науководослідному інституті «Сатурн» (Київ). Після закінчення
консерваторії Микола Митрофанович разом з дружиною Раїсою
Миколаївною приїздить до Ніжина, де працює старшим викладачем
Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя і одночасно керує
академічною капелою.

10 грудня – 115 років від дня народження Миколи Ладухіна (1903–
?), доцента кафедри мовознавства Ніжинського інституту
протягом 1930-1934 рр.
Народився в селі Реутиці Конотопського району. В 1925 році
вступив до Ніжинського ІНО, де закінчив у 1927 р. факультет
соцвиху. Протягом 1927-1930 рр. М. Ладухін стає аспірантом
науково-дослідної кафедри секції української мови та літератури
інституту. По завершенню навчання з 1930 р. М. Ладухін стає
доцентом-мовознавцем інституту соцвиху, з 1932 – Ніжинського
інституту профосвіти. Доцент М. Ладухін публікує статті, які
засвідчують роздвоєння науковця між фаховими інтересами й
жорстокими процесами політизації мови. В 1934 р. було звільнено з роботи “як
націоналіста не забезпечуючого якости роботи в інституті”.
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14 грудня – 130 років від дня народження В’ячеслава
Костянтиновича Пухтинського (1888–
1979(1980)), викладача німецької, французької і
латинської мов, кандидата історичних наук
(1940).
Закінчив історико-філологічний інститут в
Санкт-Петербурзі, відділення стародавних мов (1912).
Працював вчителем географії, іноземних мов в різних
навчальних
закладах,
контролерем-інструктором
сільськогосподарського страхування в Ніжинській окр. конторі Держстраху (1925–1927),
райінспектором наросвіти Лосинівського і Ніжинського р-нів (1927–1928). Викладач
німецької мови (1929–1937), старший викладач німецької та латинської мов Ніжинського
інституту народної освіти (1937–1941). Співробітник Ніжинського окружного музею в
1930–1934-х рр.Захистив дисертацію на вчене звання “кандидат історичних наук” (1940).
Із-зі тяжкої хвороби дружини не зміг евакуюватися, залишився в окупації, засуджений,
перебував у виправно-трудових таборах, знаходився в будинку інвалідів (Мордовська
АРСР; 1943–1955); був амністований (1955). Вчитель іноземних мов середньої школи с.
Седнів Чернігівського р-ну (1956). Завідувач бібліотекою НДПІ ім. М. В. Гоголя.

16 грудня – 165 років від дня народження Романа Федоровича
Брандта (1853–1920), визначного ученого-славіста,
літературознавця, письменника.
Роман Брандт народився 4 (16) грудня 1853 року в
дворянській родині євангелічно-лютеранського віросповідання.
Середню освіту здобув у 4-й Ларинський гімназії, потім поступив
в Санкт-Петербурзький історико-філологічний інститут, але через
рік перейшов в Санкт-Петербурзький університет. Через рік
вирушив за кордон (Лейпцігський та Празького університетів), і
після повернення в 1877 році був призначений на посаду
екстраординарного
професора
Ніжинського
історикофілологічного інституту по кафедрі слов'янської філології.
У січні 1881 року успішно захистив у Петербурзькому університеті дисертацію на
звання магістра, був затверджений екстраординарним професором, а у вересні 1882 року
був затверджений ординарним професором Ніжинського інституту. В 1883-1886 роках був
вченим секретарем інституту.
Неодноразово писав критичні статті в спеціальних виданнях, зокрема в журналі А.
А. Хованського «Філологічні записки» і варшавському виданні «Російський філологічний
вісник».

20 грудня – 60 років від дня народження Світлани Володимирівни
Гамор (1958), старшого викладача кафедри англійської
філології.
Закінчила НДПІ ім. М. В. Гоголя (1980 р.). Працювала у
Ніжинській вищій школі з 1985 по 2014 рр. Основний напрямок
наукових досліджень – фонетика англійської мови.
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28 грудня – 60 років від дня народження Юлії Петрівни
Никоненко (1958), доцента кафедри загальної та
практичної психології.
У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему:
«Вплив руйнування бокових ядер перетинки головного мозку на
функції нирок та водно-сольовий обмін». Основні наукові інтереси
– клінічна психологія, психосоматика, психопрофілактика,
психологічна деонтологія, психологія здоров’я. Усвоєму науковому
доробку має понад 75 публікацій, серед яких навчальні та
навчально-методичні посібники,
наукові статті, навчальні
програми та методичні рекомендації.
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ЦЬОГО РОКУ ВИПОВНЮЄТЬСЯ:

бл. 250 років від дня народження Данила Ясновського (1768–1840),
колезького радника, третього директора Ніжинської
гімназії вищих наук князя Безбородько.
Народився в селі Чеплєєвка, Кролевецького повіту
Чернігівської губернії, між 1767-1769 роками.
Ясновський виховувався в Київській духовній академії.
Курс в академії він закінчив у 18 років. В 1820-х роках
дворянство Чернігівської губернії одностайно обрало його, проти
його бажання, на посаду “межевого” судді Кролевецкого повіту, а
потім на посаду генерального судді (голови кримінальної палати),
і він переїхав на місце проживання в Чернігів. Ясновський
прослужив по виборах дворянства два триріччя, за що отримав чин колезького радника і
орден св. Владимира 4-ого ступеню. У 1826 році, коли директор гімназії вищих наук князя
Безбородько Орлай був переміщений в Одеський ліцей, граф А. Г. Кушелев-Безбородько
особисто запросив Ясновського обійняти цю посаду і визначив на неї 4-го лютого 1827
року, тоді як Ясновський явився в Ніжин тільки у кінці цього року. Директором гімназії
вищих наук, переіменованої в ліцей кн. Безбородько, Ясновський пробув до 1835 року.
Помер 2 лютого 1840 р.

230 років від дня народження Івана Яковича Скальського (1788–?),
придворного радника, магістра філософіі, професора хімії і фізики в Ліцеї
князя Безбородько.
Освіту отримав у Виленскому університеті і, після закінчення курсу в 1817 р. із
ступенем магістра філософії, призначений був учителем природничих і математичних
наук в Немировське повітове училище. З 1827 по 1833 р.р., перебував доглядачем
Панського повітового училища, а в 1833 р. був призначений професором фізики в Ліцеї
князя Безбородько. З 1835 р. займав в Ліцеї ще і кафедру хімії. Крім того, в різний час
виконував посаду радника правління Ліцею, а з 1840 р. і неодмінного члена. У 1841 р. був
звільнений від служби по проханню.

225 років від дня народження Андрія Миколайовича Гороновича
(1818– 1889), українського живописця.
У 1835 році Горонович закінчив Ніжинський ліцей. У Академії мистецтв був учнем
К. П. Брюллова. Присвятивши себе акварельному живопису, вже в стінах Академії
створив цікаві роботи, удостоєні нагород на виставках. Горонович з 1851 по 1860 рр.
працював в Оренбурзькій губернії. У 1853 брав участь в поході на Ак-мечеть, виконавши
в цей час велику кількість акварелей і замальовок. У 1855 їм була написана картина
"Відпочинок бухарського каравану в киргизькому степу". Етапною в творчій біографії
художника стала картина " Меновой двор в Оренбурге"(1860). Вона принесла йому звання
академіка. Ні його біографія, ні творчість повністю доки не вивчені. Значний вклад в цю
справу вніс Г. Н. Чабров своєю дисертацією "Образотворчі джерела по історії Середньої
Азії і Казахстану XVIII - першої половини XIX століття", де Гороновичу присвячений
окремий розділ (рукопис, стр.174−194). Т. Шевченко був знайомий з Гороновичем в
період навчання в Академії мистецтв. У оренбурзькі роки вони не зустрічалися. Але в
листах до друзів, посланих з Новопетровского укріплення, Шевченко про нього згадує.
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225 років від дня народження Фрідріха Йосиповича Зінгера (1793–
?), професора німецької словесності Ніжинській Гімназії вищих наук князя
Безбородька.
Отримав освіту в Львівському університеті (1804-1809), Хемницькій гірській
академії (1810), витримав екзамен в Венський університет. В Ніжинській Гімназії
працював з червня 1824 року, прекрасно знав свій предмет, знайомив студентів з
новинками німецької літератури. Був звинувачений в розповсюдженні вільнодумства
серед ніжинських студентів.
Його викрили в політичній неблагонадійності і релігійному вільнодумстві. В 1830
році втратив посаду і був висланий в Німеччину.

180(185) років від дня народження Сигизмунда Антоновича
Юрковського
(1838?(3)–1901),
російського
і
білоруського фотографа, винахідника шторно-щілинного
затвора.
Після закінчення ліцею князя Безбородько в Ніжині,
Сигизмунд Юрковський вчився в Санкт-Петербурзі на медикахірурга, але захопився фотографією, і кинув медицину. Став учнем
петербурзького фотографа А. Деньера.
У 1866 переїхав у Вітебськ. Через рік, в 1867 році відкрив
фотоательє. У 1882 році винайшов миттєвий фотографічний затвор,
а в 1883 році - шторно-щілинний затвор, що став прототипом
затворів сучасних фотоапаратів. Автор публікацій про властивості фотоматеріалів,
застосування фотографії в криміналістиці.
Помер в ніч на 7 лютого 1901 року в Ковно (нині Каунас, Литва). Серед робіт С. А.
Юрковського - портрети відомих людей, пейзажі, знімки вулиць, церков, мостів Вітебська.

170

років

народження
Івана Миколайовича
Михайловського (1848–1921), викладача латині,
російської мови та літератури Ніжинської класичної
гімназії при Історико-філологічному інституті князя О.
Безбородька.

від

дня

Займався науковою діяльністю, зокрема опублікував декілька
розвідок, присвячених діяльності грека Миколи Спафарія в Росії та
дослідженню анонімної російської літератури ХУІІ ст.
За два роки до смерті (1919), Іван Михайловський передав
частину родинної колекції до бібліотеки Ніжинського інституту кн.
О.Безбородька.
Його донька, Ольга Іванівна Михайловська (1874-1957) у 1930-х роках працювала в
ніжинській бібліотеці на посаді бібліотекаря.

165 років від дня народження Анатолія Федоровича Семенова
(1853–?), філолога-еллініста, професора НІФІ кн. Безбородька (з 1911 р.).
В 1890 р. закінчив філософський факультет Мюнхенського університету.
Прибувши до Петербургу, склав іспит (1892) на ступінь магістра грецької словесності при
історико-філологічному факультеті С.-Петербурзького університету.
В 1984 викладав стародавні мови в 2-ій Київській гімназії. В 1985 захистив
магістерську дисертацію з грецької словесності в Київському університеті. св.
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Володимира. В 1896-1906 – приват-доцент цього ж університету, водночас викладав у
Київських гімназіях. У 1906 виїхав до Санкт-Петербургу. В 1907-1911 – приват-доцент С.Петербурзького університету, викладав у столичних гімназіях. Із 1911 – екстраординарний
професор Історико-філологічного інституту князя безбородька в Ніжині.
Мав урядові нагороди.

130 років від дня народження Олександра Андрійовича Каменєва
(1888– ?), професора кафедри хімії НІНО. Автор більш 25 друкованих праць.
145 років від дня народження Сергія Мініча Ніконова (1873–?),
викладача-словесника НІНО (1920-1926 рр.).
125 років від дня народження Митрофана Артемовича Рябка
(1893–?), доцента кабінету-лабораторії педології та психології, завідувача
кафедри педології НІНО (1927–1934), організатора педологічного кабінету у
НІНО, керівника ряду психолого-педагогічних експериментів.
Зазнав політичних переслідувань та репресій (з 1934 р.).

120 років від дня народження Миколи Федоровича Проценка
(1898–?), доцента кабінету психології та педології НІНО (1930–1934).
115 років від дня народження Василя Івановича Спесівцева (1903–
?), кандидата філософських наук, старшого викладача
кафедри марксизму-ленінізму.
В 1936 р. закінчив філософське відділення при історичному
факультеті Харківського держуніверситету. Працював в
Ніжинській вищій школі з вересня 1944 р. по серпень 1956 року.

від дня народження Володимира Порфировича
Котлярова (1903–?), аспіранта педолого-педагогічної секції науководослідної кафедри історії культури і мови (1926–1929)
115

років

110 років від дня народження Василя Панасовича Руденка (1908–
?), старшого викладача кафедри фізики (1943–1966).
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105 років від дня народження Йосипа (Осипа) Івановича
Позичанюка (псевдоніми – Шахай, Шугай, Шаблюк,
Євшан, Рубайгада, Устим, Стожар, Чубенко, Назар
Чубенко;
1913–1944),
письменника,
публіциста,
політичного діяча, учасника визвольних змагань 1940-х
рр.
Студент літературно-мовного ф-ту Ніжинського ін-ту
соціального виховання.
Народився в с.Дашів, Липовецького
повіту, Київської губернії в селянській родині. В 1939 р. скерований
до Львова на журналістську роботу. Вступив до Організації
українських націоналістів (бандерівців; 1941). Державний секретар
міністерства інформації і пропаганди Українського державного правління. Учасник
ОУН(б). Заарештований гестапо (вересень 1941). В'язень нацистських тюрем (1941–42).
Політичний керівник Української повстанської армії (1943). Працівник референтури
пропаганди Проводу ОУН(б) (1944). Учасник 3-го Нового Великого збору ОУН, обраний
членом Гол. ради. Учасник Великого збору Української головної визвольної ради (УГВР),
член Президії УГВР і керівник осередку інформації й пропаганди УГВР (1944).
Автор статті "Тактика щодо російського народу", новел "Гуляйпільські хлопці", "В
житі", "Зелений шум", "У полі" та ін.
Загинув у бою з підрозділом НКВС УРСР біля с. Юшківці (нині село
Жидачівського р-ну Львів. обл.).

80 років від дня народження Михайла Григоровича Козименка
(1938), циганського поета в Україні, музикознавця і композитора,
перекладача.
Переклав на циганську мову твори Т. Г. Шевченка («Думи мої, думи мої…» та ін.).
Народився в Чернігові, закінчив Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М. В.
Гоголя. Живе та працює в Житомирі.
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