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65 років від дня народження Валерія Андрійовича
СМОЛІЯ (1950), українського історика, державного
діяча.
Працював у Ніжинському державному педагогічному
інституті ім. М.В. Гоголя на посаді асистента кафедри
історії (1971-1972 рр.).
Доктор історичних наук (1985). Академік НАН України
(1995). Заслужений діяч науки і техніки України (1998).
Дійсний член НАН України (1995). Віце-прем’єр Уряду України (1997-1999). Директор Інституту історії НАН
України (з 1993 р.). Член президії правління Національної спілки краєзнавців України. Головний редактор
«Українського історичного журналу» (з 1995 р.). Основний
напрямок наукових досліджень – національна історія
доби середньовіччя та нового часу. Автор та співавтор
близько 800 наукових праць, монографій, підручників.
Нагороджений Почесною відзнакою Президента України
(1996) та орденами князя Ярослава Мудрого III ст. (2011), IV
ст. (2004), V ст. (1999), «За заслуги» I ст. (2009), II ст. (2006).
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75 років від дня народження Михайла Івановича
РУДЕНКА (1940), письменника, лікаря, уродженця
с. Лосинівки Ніжинського району.
Випускник Ніжинського медичного училища (1958).
Член Національної спілки письменників України (1997).
Лауреат обласної літературної премії ім. М.М. Коцюбинського (1998). Автор книг: «Ліки для двох»
(Чернігів,1993), «Тільки ти…» (1998).
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90 років від дня народження Івана Федоровича
ЖЕЛТОПЛЯСОВА (справжнє прізвище – Жовтопляс) (1925-1990), військовика, уродженця Ніжина.
Герой Радянського Союзу (1945, за мужність під час
форсування річки Західний Буг).
Під час Голодомору втратив батьків, тому виховувався
в Земетчинському дитячому будинку (Пензенська область), де прізвище змінили на «Желтоплясов». Під час
Другої світової війни – командир відділення 1-ї кулеметної
роти 498-го стрілецького полку 132-ї Бахмацької, двічі
Червонознаменного, ордену Суворова стрілецької дивізії
129-го стрілецького корпусу 47-ї армії 1-го Білоруського
фронту, молодший сержант. Нагороджений орденами Леніна
(1945), Вітчизняної війни 1-го ступеня (1985), Трудової Слави
3-го ступеня, медалями.

4

ñ³÷åíü 2015 ðîêó
(1860 р. за н. ст.) – 155 років від дня народження
Василя Григоровича ЛЯСКОРОНСЬКОГО
(24.12.1859-1928), українського історика, археолога,
нумізмата і картографа.
Екстраординарний професор кафедри російської
історії Ніжинського Історико-філологічного інституту
(1909-1921).
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Професор (1909). Дійсний член 7 наукових товариств.
Статський радник. Нагороджений чотирма орденами і однією
пам’ятною срібною медаллю.
За висловом Острянко А.М. «…його доробок <…> робота у
наукових товариствах та організаціях, а також популяризація
української історії <…> сприяли формуванню стійкого
інтересу до історії України».
Праці: «Киевский Вышгород в удельно-вечевое время»
(1913), «Северские князья и половцы перед нашествием на
Русь монголов»(1913).

(1870 за н. ст.) – 145 років від дня народження Івана
Павловича КОЗЛОВСЬКОГО (25.12.1869-1943),
історика, археолога.
Викладач російської історії Ніжинського Історикофілологічного Інституту (1907-1909), директор НІФІ
(1916-1918).
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Професор історії Варшавського університету.
Головні праці: «Сильвестр Медведев. Очерк из истории
руського просвещения и общественной жизни в конце XVII
века» (Киев, 1895); «Федор Ртищев. Историко-биографическое
исследование» (Киев, 1906); «Андрей Виниус, сотрудник Петра
Великого (1641-1717)» (СПб., 1911); «Новая попытк а решения
вопросов о месте и времени крещения святой княгини Ольги»
(Варшава, 1911); «Первые почты и первые почтмейстеры в
Московском государстве» (Варшава, 1913) та ін.

85 років від дня народження Петра Юхимовича 7
(Пінхоса Хаімовича) САМОРОДНИЦЬКОГО (19302013), філософа, історика, краєзнавця.
Працював у НДПІ ім. М.В. Гоголя на посаді старшого
викладача кафедри філософії і політекономії (1966-1977).
У Ніжині написав книгу «Є такий народець» (про істо5
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рію єврейського народу) (надрукована в українському
журналі «Діялоги» та видана окремою книгою).
Кандидат філософських наук (1972). Науковий консультант «Короткої єврейської енциклопедії» (Ізраїль). Помер у
Ізраїлі.
Праця: «Опровержение будущего: введение в телеологию
человека» (2001).
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років від дня народження Григорія Васильовича МАЛЄВАНСЬКОГО (1840-1919), філософа,
богослова, перекладача.
Екстраординарний професор філософії Ніжинського
Історико-філологічного інституту (1883-1905), інспектор
Інституту (1899-1905) та член Правління (1895-1897).
Його батько – священик, родом із Ніжина, належав до
старовинного польського шляхетського та дворянського
роду – герба Яструбець або Ястшембець (пол. Jastrzębiec), який вперше зустрічається у документах,
датованих 1386 роком.
Нагороджений Орденом Святої Анни 3-го ступеня (1895),
Орденом Святого Станіслава 3-го ступеня (1890), срібною
медаллю на Олександрівській стрічці в пам’ять царювання
Імператора Олександра III (1896).
Переклад праці «Диалоги Платона «Тимей» и «Критий»
(Киев, 1883).

12 215

років від дня народження Степана Онисимовича БУРАЧЕКА (Стефан Бурачок) (1800-1877),
кораблебудівника, публіциста, прозаїка, видавця,
уродженця c. Заньки Ніжинського району.
За освітою – корабельний інженер. Генерал-лейтенант
Корпусу корабельних інженерів (1869). Викладав кораблебудування в Морському корпусі. За десять років спорудив на
верфях Астраханського адміралтейства близько 30 нових бойових
кораблів; в тому числі – 8 бригів, 4 транспорти, а також два
перших колісних пароплави «Кура» та «Предприятие». Видавець
щомісячного просвітницького журналу «Маяк» (1840-1845, разом
з П. Корсаковим).
Нагороджений орденами Святого Станіслава 1-го ступеня, Святого Володимира 4-го ступеня і Святої Анни 3-го ступеня.
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40 років від часу відкриття (1975) у Ніжині заводу
«Прогрес» (тепер – ДП НВК «Прогрес»).
Науково-виробничий комплекс «Прогрес» є підприємством оборонно-промислового комплексу (ОПК) України
і спеціалізується на розробці та виробництві складних
оптичних, оптико-електронних і оптико-механічних приладів та гіроскопічних пристроїв, медичної техніки, теплових
насосів, теплообмінних пристроїв, різних товарів народного споживання.

(2 за ст. ст.) – 160 років від дня народження
Опанаса Георгійовича СЛАСТІОНА (Сластьон,
Сластьонов) (1855-1933), архітектора, українського
живописця, графіка романтично-народницького напряму, етнографа, мистецтвознавця, педагога.
За його проектом у Ніжині побудовано у стилі українського архітектурного модерну будинок електростанції (1914-1916) на вул. Московська, 3 (тепер –
ДЮСШ).
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14

Один із засновників українського архітектурного стилю.
Він спроектував низку будинків земських шкіл, кредитовокооперативних товариств, зокрема Миргородської водолікарні, школи у містах Кременчуці, Лохвиці Полтавської
області. Після 1-го з’їзду етнографів Опанас Сластіон
придбав фонограф і перший в Україні записав
кобзарські думи. Ініціатор створення двох кобзарських
капел. Ілюстратор творів Т. Шевченка. Засновник
Миргородського історико-краєзнавчого музею.

100 років від дня народження Івана Венедиктовича БРОВКА (1915-2009), вченого-філолога, педагога, випробувача ракетно-космічної техніки, правозахисника. Працював у Ніжинському педагогічному
інституті ім. М.В. Гоголя (1963-1967) на посаді доцента
кафедри педагогіки і психології.
Закінчив Сталінський ІНО (нині Донецьк, 1939), Вище
артилерійське училище в Москві (1941). Учасник Другої
світової війни, командував гвардійськими мінометними
частинами та однією з перших батарей «Катюш». У травні
1945 року зарахований до спецгрупи ракетників «Постріл»,
яку очолював С.П. Корольов. Учасник запуску першої
балістичної ракети ФАУ-2.
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Працював у Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка (1953-1960) на посаді викладача кафедри української
літератури. Кандидат педагогічних наук (1956).
У 60-70-ті рр. був активним учасником руху шістдесятників,
виступав проти русифікації й денаціоналізації української
молоді. Зазнав переслідувань від радянської влади.
Співголова Українського комітету «Гельсинкі-90», у складі його делегації виступав на засіданні Гельсинської
Громадянської Асамблеї у Празі (жовтень 1990).
Автор багатьох літературознавчих праць, зокрема «Аналіз літературного твору. Посібник для вчителів» (К.,1959), (у співавт.);
«Вивчення творчості О. Гончара в школі» (К.,1957) та ін.
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95 років від дня народження Володимира Пимоновича ІГНАТЕНКА (1920-2007), українського актора.
Працював у Ніжинському українському музичнодраматичному театрі (1944-1955). Грав ролі Гната і
Хоми Кичатого у «Назарі Стодолі» (1945).
Заслужений артист УРСР (1957), народний артист УРСР
(1968). Зіграв близько 250 героїчних, трагедійних та
гострохарактерних комедійних ролей.
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140 років від дня народження Григорія Феофановича МАНІЛОВА (1875-1954), українського
диригента, педагога, уродженця Ніжина.
Заслужений діяч мистецтв УРСР (1950). Керівник Миколаївського заслуженого струнного
оркестру УРСР (1950). Автор багатьох обробок
та інструментовок для оркестру народних інструментів, п’єс для духового оркестру, пісень.
Досвід роботи з музичними колективами й нині
використовується у системі художньої самодіяльності, у класах народних інструментів,
оркестрових класах музичних шкіл.
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75 років від дня народження Валентини Михайлівни
КАНІВЕЦЬ (1940), педагога.
Закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М.В. Гоголя (1963). Викладач НДПІ ім. М.В. Гоголя (1964-2004).
Відмінник освіти України (1995). Автор понад 30 наукових праць.
Основний напрямок наукових досліджень – ентомологія.

8

ñ³÷åíü 2015 ðîêó
85 років від дня народження Леоніда Михайловича
ГОРІЛОВСЬКОГО (1930), лікаря, уродженця Ніжина.
Доктор медичних наук (1985), професор, заслужений лікар
Російської Федерації. Засновник нового напрямку в урології –
геріатричної урології. Член Європейської асоціації урологів і
делегат Росії в Міжнародному товаристві урологів. Заступник
голови Російського товариства урологів (1990). Автор понад
300 публікацій, 9 монографій.

130 років від дня народження Марії Євгенівни МАЛИШ-ФЕДОРЕЦЬ (Мінченко) (1885-1960),
української актриси, уродженки Ніжина.
Вихованка Ніжинської жіночої гімназії. Брала участь
у місцевому драмгуртку, яким керувала Марія
Заньковецька. Зберігся житловий будинок актриси
на вулиці Батюка, 8 (тепер розташована Ніжинська
міська дитяча бібліотека-філіал №3).

20

20

Працювала у трупі Миколи Садовського з дня заснування
театру (з 1906 до 1920 року). Після Любові Ліницької стала
прем’єршою трупи. Грала у фільмах: «Запорізький скарб»
(1913, дівчина), «Злива» (1929, Катерина II). У 1944 р.
виїхала за кордон. Померла в Австралії.

150 років від дня народження Володимира Івановича САВВИ (1865-1920), історика.
Випускник Ніжинського Історико-філологічного інституту кн. Безбородька (1888). Екстраординарний
професор НIФІ (1905-1909), згодом ординарний
професор російської історії (1907). Член Правління
Інституту (1907-1909).
Професор Імператорського Харьківського університету. У
1920 році розстріляний.
Праці: «О времени и месте крещения русской великой
княгини Ольги» (Харьков, 1890); «К истории духоборцев
Харьковской губернии» (Харьков, 1893); «Из слободскойукраинской старины конца XVIII века» (Нежин, 1906);
«К истории о вольнодумстве в Гимназии высших наук кн.
Безбородко» (Харьков, 1908); «Из дневника масона. 17751776 гг.» (Москва, 1909).
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90 років від часу заснування (1925) Ніжинського
наукового товариства краєзнавства при ВУАН.

29

День вшанування пам’яті Героїв Крут.

30

250 років від дня народження Василя Григоровича
КУКОЛЬНИКА (1765-1821), українського наукового і культурно-освітнього діяча, правознавця, вченогоенциклопедиста. Батько Нестора та Павла Кукольників.

Складалося з 4 секцій: історичної, статистично-економічної,
етнографічної, природничої. Припинило діяльність на
початку 30-х років.
Бій під Крутами відбувся на залізничній станції Крути. Цей
бій тривав 5 годин між 4-тисячною більшовицькою армією
Михайла Муравйова та загоном з київських студентів і
бійців вільного козацтва, що загалом нараховував близько
чотирьох сотень вояків. На похороні у Києві біля Аскольдової
могили голова Української Центральної Ради Михайло Грушевський назвав юнаків, які загинули в нерівній боротьбі,
героями, а поет Павло Тичина присвятив героїчному вчинкові вірш «Пам'яті тридцяти». Десятиріччями історія бою
або замовчувалася, або обростала міфами і вигадками,
як у закордонній, так і у вітчизняній історіографії. У 2006
року на місці бою встановлено пам'ятник. З нагоди 80-ї
річниці бою Монетний двір випустив в обіг пам'ятну монету
номіналом 2 гривні.

Перший директор Ніжинської Гімназії вищих наук кн.
Безбородька (1818-1821). Офіційно гімназія була відкрита
у вересні 1820 року (однак, за деякими даними, на посаду її директора В. Кукольник був призначений ще у
1818-1819 рр.). Викладав у Гімназії майже всі предмети,
передбачені навчальним планом.
Доктор вільних мистецтв, філософії і права. З 1789 р. на
посаді професора викладав в Замоському (Польща) королівському ліцеї фізику, природничу історію, економічні
науки. У 1813-1817 рр. викладав юридичні науки великим
князям Михайлу Павловичу та Миколі (майбутньому
імператору Миколі I).
Автор перших у Російській імперії підручників з римського
та російського цивільного права. Праця Кукольника пол.
«Treść nauki rolniczej» (Суть сільськогосподарської науки)
(1791) стала першим польським підручником з сільського
господарства.
Помер і похований у Ніжині.
Праця: «Начальные основания римского гражданского
права для руководства к преподаванию онаго на публичных
курсах» (Санкт-Петербург, 1810).

10
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60 років від дня народження Олега Григоровича
БАРАНКОВА (1955), історика, громадського діяча.
Кандидат педагогічних наук, доцент Ніжинського
державного університету ім. Миколи Гоголя. Депутат
міської ради. Секретар Ніжинської міськради (20062010), виконувач обов’язків міського голови (20082010), заступник міського голови з гуманітарних
питань Ніжинської міської ради (з 2014 р.).

13 60

років від дня народження Павла Петровича
ГОРНОСТАЯ (1955), психолога, психоаналітика.
Працював у Ніжинському педагогічному інституті
ім. М.В. Гоголя на посаді ст. викладача кафедри
психології (1987-1989).
Кандидат психологічних наук (1988). Відмінник освіти
України (1999). Завідувач лабораторії психології малих груп
та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної
психології АПН України. Головний редактор журналу
«Психодрама и современная психотерапия», президент
Української асоціації психодрами. Учасник 4-х Європейських
наукових конгресів з психології та психотерапії і десятків
інших міжнародних конференцій, член кількох європейських
і всеукраїнських наукових асоціацій. Автор 200 наукових
публікацій.

13 95

років від дня народження Георгія Яковича
НЕДІЛЬКА (1920-1993), літературознавця, шевченкознавця, педагога.
Працював у Ніжинському державному педагогічному
інституті ім. М.В. Гоголя (1958-1987) на посадах
доцента (з 1958), декана філологічного факультету
(1960-1965), завідувача кафедри української літератури (1967-1987). Кандидат філологічних наук
(1955). Досліджував творчість письменників, які навчалися в Ніжинській вищій школі до 1917 р. Один
з організаторів Ніжинського краєзнавчого музею
(1967). Похований у Ніжині.
12
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Нагороджений трьома орденами, одинадцятьма медалями.
Відмінник народної освіти України УРСР (1965). Відмінник
освіти СРСР (1970). Як краєзнавець досліджував творчість
літераторів Чернігівщини М. Коцюбинського, П. Тичини та ін.

(4 за ст. ст) – 135 років від дня народження Миколи Ілліча ПОДВОЙСЬКОГО (1880-1948),
українського радянського партійного, державного
та військового діяча, уродженця Кунашівки Ніжинського району.
Початкову освіту здобув у Ніжинському духовному
училищі (1897-1900). Його іменем названа одна з
вулиць Ніжина.

16

(5 за ст. ст.) – 170 років від дня народження В’ячеслава Івановича ПЕТРА (Претр, Претра Вацлав)
(1845-923), українського і чеського філолога, музичного теоретика, композитора та музичного
письменника.
Працював професором Ніжинського Історико-філологічного інституту кн. Безбородька (1908-1917).

17

Народний комісар з військових справ України (з 1919 р.),
керівник Головного управління військовими навчальними
закладами України. Один із організаторів Жовтневої революції та штурму Зимового палацу. Автор символу Червоної
Армії – червоної п’ятикутної зірки. Ініціатор створення
індивідуальної нагороди за особливі заслуги на фронтах
Громадянської війни – ордену Червоного Прапора.

Народився в Чехії. Навчався в Празькому та Петербурзькому
університетах (1869-1872). З 1873 року жив в Україні, викладав стародавні мови в гімназіях Києва, Одеси, Кам’янцяПодільського. У 1885 році став директором 5-ї гімназії та
приват-доцентом Київського університету. У 1921 році повернувся на батьківщину, де був обраний почесним професором університету Брно (Чехія).
Праці: «Про Піфагорову гармонію сфер, Елементи античної гармоніки» (1896), «Про склади, строї та лади в
древньогрецькій музиці» (1901).

13
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18

75 років від дня народження Лариси Григорівни
АЛЕКСЄЄНКО (1940), громадського діяча.
Закінчила Ніжинську середню школу №7. Делегат
від Ніжинщини на 1-му фестивалі молоді та
студентів України (1968). Лауреат міського конкурсу
«Жінка року 2005» у номінації «Громадський діяч».
Працювала головою та заступником міської організації
«Спілки жінок України». Голова міської громадської
організації ветеранів України (з 2010 р.).
Нагороджена
(2013).

медаллю

«Почесний

ветеран

України»

18 (7 за ст. ст.) – 235 років від дня народження

Олексія Гавриловича ВЕНЕЦІАНОВА (17801847), російського художника, педагога.
Походив із родини грецького купця з Ніжина
Фармакі-Венеціано та українки.

Один із основоположників побутового жанру в російському
живописі, засновник так званої «венеціанівської школи».
Академік Петербурзької Академії Мистецтв (1811). Член
Товариства заохочування мистецтв. Заснував першу в Росії
приватну школу малювання, в якій навчав обдаровану молодь
з народу; допомагав талановитим кріпакам дістати волю.
Товаришував з Т.Г. Шевченком і особисто клопотався про
звільнення поета з кріпацтва. Тараса Шевченка познайомив у
1837 році з Венеціановим Іван Сошенко. Шевченко змалював
образ О.Г. Венеціанова у повісті «Художник».

Олексій Венеціанов. На пашні. Весна, 1820

14
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35 років від часу створення (1980) в Ніжині дитячого
зразкового ансамблю бального танцю «Ритм»
Ніжинської дитячої хореографічної школи.

18

Колектив започаткував свою діяльність як гурток танцю при
Ніжинському будинку піонерів. У 1994 році на базі дитячого
зразкового ансамблю відкрилася єдина на Чернігівщині
дитяча хореографічна школа. Вихованці – постійні учасники
міських, обласних та державних мистецьких заходів;
переможці Всеукраїнських та Міжнародних фестивалів і
конкурсів. Фундаторка і незмінний керівник – заслужений
працівник культури України, відмінник освіти Галина Львівна
Тимошенко.

65 років від дня народження Валентина Петровича
РОМАНЕНКА (1950), педагога, громадського
діяча.
Випускник Ніжинського державного університету
ім. Миколи Гоголя (1973).

Відмінник народної освіти України. Міністр освіти Криму
(вересень 1993 – жовтень 1994). Начальник департаменту
дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти
Міністерства освіти і науки України (1994-2003). Директор
філії Черкаського національного університету ім. Богдана
Хмельницького у Севастополі (з 2003 р.).
Автор наукових праць.

15
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21

90 років від дня народження Олени Володимирівни
ПЛАУШЕВСЬКОЇ (1925-2007), педагога, журналіста, краєзнавця.
Донька Володимира Яковича Плаушевського, капітана
теплохода “Армения”, на борту якого загинуло від 7 до 10
тис. чоловік 7 листопада 1941 року (найбільша в історії
людства морська катастрофа).
Працювала в Ніжинському державному педагогічному
інституті ім. М.В. Гоголя (1976-1999).
Кандидат філологічних наук, доцент, відмінник освіти України, ветеран Великої Вітчизняної війни, член Національної
спілки журналістів України.
Основний напрямок наукових досліджень – зарубіжна
література XVII-XVIII ст., історія художньої культури.

16
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5

70 років від дня народження Людмили Мусіївни
ЦИНДРИК (1945-1995), оперної та концертно-камерної співачки (колоратурне сопрано), педагога.
Дитячі роки пройшли в смт. Куликівка на Чернігівщині. Вокальну освіту здобула в Ніжинському
державному педагогічному інституті ім. М.В. Гоголя
у заслуженої артистки України Марії Бровченко.

Закінчила Московську консерваторію ім. П. Чайковського.
Народна артистка Киргизії. Солістка Фрунзенського театру
опери та балету (1972-1983). Доцент Алма-Атинської
консерваторії (з 1983 р.). Активістка товариства «Україна»
в Алма-Аті.

5

30 років від дня народження Тараса Миколайовича
ШКУРКА (1985), підприємця.
Закінчив Ніжинську середню школу №10. Заступник
генерального директора ТОВ «Просвітньо-виробничо-комерційна фірма «Сяйво» (з 2006 року), яка є
засновником Ніжинської міськрайонної благодійної
організації «Благодійний фонд «Ніжен»» (2002), Асоціації «Об'єднання підприємств Ніжинщини» (2011).
Випускник економічного факультету Національного університету харчових технологій у м. Києві.

8

75 років від дня народження Євгенії Іванівни
КОВАЛЕНКО (1940), педагога.
Працює в Ніжинському державному університеті ім.
Миколи Гоголя (з 1988 р.) Завідувач кафедри педагогіки та педагогічної майстерності (з 1998 р.).
Кандидат педагогічних наук (1976), доцент (1981), професор
(2003). Відмінник освіти України (1990). Автор понад 250
наукових праць, монографій та навчально-методичних
посібників. Засновник наукової школи з вивчення розвитку
школи і педагогічної думки в Україні в Х1Х-ХХ ст. Упорядник
«Вибраних педагогічних творів» Софії Русової у 4-х томах,
автор монографії «Освітня і педагогічна діяльність Софії
Русової» та ін. У складі робочої групи Міністерства освіти
і науки України брала участь у розробці низки галузевих
стандартів вищої педагогічної освіти України. Нагороджена
медаллю Петра Могили «За наукові досягнення» (2007).

18
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95 років від дня народження Івана Фотійовича
СТАДНЮКА (1920-1994), прозаїка, сценариста,
драматурга, військового журналіста.
Шкільні роки пройшли в Ніжині.
Автор відомих творів: роману про українське селянство
«Люди не ангели» (1960-1965) та монументального романуепопеї «Війна» (1971-1990). Лауреат Державної премії СРСР
(1983). Автор сценаріїв фільмів: «Максим Перепелиця»
(1955), «Артист з Коханівки» (1961), «Ключі від неба» (1965),
«Між високих хлібів» (1970), «Дипломати мимоволі» (1978, у
співав.), «Війна» (1990, т/ф, 6 с, у співавт.).
Учасник Другої світової війни. Нагороджений орденами Великої Вітчизняної війни І і II ст., Червоної Зірки, медалями.

110 років від дня народження Вадима
Олександровича ДОРОШЕНКА (справжнє
прізвище – Дрочинський) (1905-1944),
українського мовознавця та перекладача.
Професор (1935), завідувач кафедри загального мовознавства Ніжинського державного педагогічного інституту (1936).

8

9

Кандидат філологічних наук (1935). У червні 1938 р.
заарештований як «учасник української контрреволюційної повстанської організації». Засуджений до
В.Дорошенко з дружиною
Ольгою Мак
розстрілу Чернігівським обласним судом. 3 травня
1939 р. виправданий, після тортур звільнений.
У січні 1941 р. знову заарештований. Рішенням
Дніпропетровського обласного суду від 21-28 квітня 1941 р.
засуджений до розстрілу, який замінено 10 роками таборів.
Загинув 30 грудня 1944 р. Реабілітований (1956). Життя
В. Дорошенка стало основою книги Ольги Мак «З часів
єжовщини. Спогади» (Мюнхен, 1954).
Автор книги «Іван Франко в моїх спогадах» (Львів, 1997).

110 років від дня народження Василя Семеновича
ВАЩЕНКА (1905-1993), українського мовознавця,
уродженця Ніжина.
Доктор філологічних наук (1959). Професор (1959). Основоположник досліджень у галузях української діалектології,
лексикографії, історії мови. Автор розділів у книзі «Сучасна
українська літературна мова. Стилістика» (К., 1973) та низки
статей, присвячених питанням української літературної мови, історії українського мовознавства, першим підручникам
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української мови. Уклав кілька підручників і посібників
з сучасної української літературної мови для середньої
та вищої школи. Відповідальний редактор «Словника
мови Шевченка» (т. 1-2, К., 1964; Державна премія УРСР
ім. Т. Шевченка, 1989).

15 155 років від часу відкриття (1860) у Ніжині не-

дільної школи для ліквідації неписьменності
серед населення міста при Ніжинському Юридичному ліцеї кн. Безбородька.

Відкрита за сприяння відомого хірурга та громадського
діяча Миколи Пирогова (1810-1881), попечителя Київського
навчального округу (до якого входив і Ніжин).

15 30 років від часу заснування (1985) Ніжинського
народного аматорського хору ветеранів війни та
праці при Ніжинському міському Будинку культури.

Постановою колегії обласного управління культури хору
присвоєно почесне звання Народний аматорський колектив
(2002). Пісенний репертуар: українські народні пісні, пісні
на воєнну тематику. Колектив брав участь у фестивалі
хорів ветеранів у Харкові (2003), у Міжнародному фестивалі
«Ратному подвигу славу поём» у Брянську (Росія) (2008),
у 4-му регіональному фестивалі хорів ветеранів війни та
праці «Згадаймо ті роки» у місті Валки Харківської області.
Перший керівник хору – заслужений працівник культури
України Наталія Даньшина, згодом – Наталія Уварова.
Тепер диригент хору – Ірина Литвинець.
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Портрет хірурга
Миколи Івановича Пирогова.
Худ. Ілля Репін, 1881
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70 років від дня народження Ганни Стефанівни
САЗОНЕНКО (1945), педагога, громадського діяча.
Закінчила Ніжинський державний педагогічний
інститут ім. М.В. Гоголя та Інститут відкритого суспільства (Open Society Institute, OSI) (Угорщина).
Розпочала педагогічну роботу у загальноосвітніх
навчальних закладах Чернігівщини (з 1970 р.).

17

Кандидат педагогічних наук, відмінник освіти УРСР, заслужений учитель України (2004), народний учитель України
(2009), переможець Всеукраїнського конкурсу «Учитель
року» з українознавства. Член Міжнародної координаційної
ради з питань українознавства, президент освітянського
«Партнер-клубу», член редколегії журналів «Директор
школи, ліцею, гімназії», «Українознавство», «Практика управління закладом освіти», «Управління освітою»; педагогноватор. Директор Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(з 1992 р.).
Кавалер орденів княгині Ольги III ступеня (2000), Ярослава
Мудрого V ступеня (2006), святого рівноапостольного князя
Володимира III ступеня, Кирила та Мефодія. Нагороджена
знаком «Відмінник столичної освіти» (2007), медалями «В
пам’ять 1500-ліття Києва», «А.С. Макаренко», знаком «Софія Русова», нагрудним знаком Київського міського голови
«Знак пошани».
Автор близько 200 праць у галузі педагогіки, ряду монографій:
«Перспективні освітні технології» (2000), «Педагогіка успіху»
(досвід становлення акмеологічної системи ліцею) (2004),
«Молодому вчителю» (2006), «Освіта майбутнього» (2008),
«Акмеологія шкільної освіти» (2010).

(9 за ст. ст.) – 175 років від дня народження Франциска Казимировича БОГУШЕВИЧА (1840-1900),
білоруського поета-мислителя.
Випускник Ніжинського Юридичного ліцею кн. Безбородька (1868). Понад 15 років проживав на Чернігівщині, працював у Ніжинському, Чернігівському,
Борзнянському окружних судах. Його ім’ям названа
одна з вулиць Ніжина.
Основоположник критичного реалізму, нового етапу в
розвитку білоруської літератури XIX ст. Брав участь у
польському повстанні 1863 р.
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(9 за ст. ст.) – 100 років від дня народження Прокопа Дмитровича МИСНИКА (псевдонім П. Полтавченко) (1915-1977), українського письменника,
літературознавця, критика.
Випускник Ніжинського педагогічного інституту
(1938).

Член СП СРСР (1956). Редактор газети «Радянська освіта»
(1944-1954), головний редактор журналу «Література в
школі» та «Українська мова та література в школі» (19541977). Автор літературно-критичних книжок: «Утвердження
гуманізму» (1962), «Людяність, правда, краса», «Багатство
форм і стилів» (1966), «Іван Ле» (1975), повістей: «Старовинний перстень з черепашкою» (1975), «Цицеронові лаври»
(1981); збірки оповідань «Соната сподівання» (1978), статті
«Нежинская Гоголиана» та ін. Учасник Другої світової війни.
Нагороджений орденом Червоної Зірки та медалями.
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390 років від часу надання (1625) польським королем
Сигізмундом III Ніжину Маґдебурзького права та
герба із зображенням св. Юрія Змієборця на коні,
який списом вражає змія («Святой великомученикъ и
Побѣдоносецъ Георгій на конѣ, в зброяхъ убранный,
копіемъ змѣя поражающій»).
Озброєний вершник символізує захист рідної землі
від ворогів, боротьбу добра зі злом і перемогу добра.
Зображення Св. Юрія розміщувалося на головних брамах
Ніжинської фортеці, на будинку міського маґістрату, на
всьому міському майні, міській печатці, на цехових прапорах
та знаках (зокрема – гончарного цеху).

26

55 років від дня народження Миколи Олександровича ШУМСЬКОГО (1960), музиканта, оркестрового диригента, педагога.
Працює у Ніжинському державному університеті
ім. Миколи Гоголя (з 1985 р.). Очолює кафедру інструментально-виконавської підготовки факультету культури і мистецтв (з 2002 р.). Учасник відомого в Україні та за її межами «Ніжинського дуету
баяністів» (створеного спільно з Володимиром
22

Печатка міста Ніжина
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Дорохіним у 1986 р.), який є переможцем багатьох
Міжнародних музичних конкурсів. Уперше в Україні
дует репрезентував програму духовної музики у власній транскрипції для дуету багатотембрових баянів.
Заслужений артист України (1996). Член Національної
Всеукраїнської музичної спілки (1993). Відмінник освіти
України (1995).
Автор науково-методичних праць, інструментовок для
оркестру народних інструментів (біля 300), аранжувань
та обробок для мішаного хору, транскрипцій для дуету
баяністів, музики до хореографічних композицій.

115 років від дня народження Леся ГОМОНА (Королевич Олександр Дмитрович) (1900-1958), письменника доби Розстріляного відродження, педагога, фольклориста.
Працював у Ніжинському педагогічному інституті
ім. М.В. Гоголя (1939-1957). Керував літературною
студією інституту. В основі роману «Люди» лежать
події, пов’язані з життям Ніжинського педінституту у
перші місяці Великої Вітчизняної війни.
Лесь Гомін почав писати у 1919 році. Автор збірки оповідань «Контрольні цифри» (1931), п’єси «Маски» (1933) та
відомого роману «Голгофа» (1934), який частково друкувався в літературно-художньому журналі «Металеві дні»,
але окремою книгою вийшов тільки у 1959 році, після
смерті письменника. Член Спілки письменників України
(1934). У 1935 році безпідставно репресований. Повністю
реабілітований у 1958 році.
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Кодекс Маґдебурзького права
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(3 за ст. ст.) – 130 років від дня народження Миколи Федоровича ДАДЕНКОВА (1885-1955), українського педагога.
Випускник Ніжинського Історико-філологічного інституту кн. Безбородька (1910). Професор, завідувач
кафедрою педагогіки Ніжинського педагогічного
інституту (1927-1941).
Автор праць з історії педагогіки й естетичного виховання,
зокрема: «Життя, діяльність і педагогічні ідеї А.С. Макаренка»
(1949); «Історія педагогіки» (1947). Нагороджений орденом
Трудового Червоного Прапора, медалями.

105 років від дня народження Юрія Андріановича
САВЧЕНКА (1910-1974), педагога, українського
художника, уродженця Ніжина.
Випускник Ніжинського педагогічного інституту
(1939). Викладач Ніжинського педінституту
ім. М.В. Гоголя (1939-1965) та Ніжинського училища
культури. Вніс значний вклад у творче життя Ніжина.
200 років від дня народження Єгора Павловича
СТЕБЛІНА-КАМІНСЬКОГО (1815-1882), педагога.
Директор Юридичного ліцею князя Безбородька та
Ніжинської класичної чоловічої гімназії (1855-1866).
Як згадував вихованець гімназії П. Коробка, «Єгор Павлович завжди помічав той чи інший бік життя пансіону,
вказував на умови гарного співжиття, на вигоду чи невигоду
тих чи інших сторін життя, які виявились в пансіонерах,
намагаючись при цьому розвивати у вихованців чесність,
правдивість, акуратність, любов до ближнього, нахили до
самостійної праці і взагалі всі кращі якості».
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60 років від дня народження Надії Іванівни
КИРИЛЮК (1955), педагога, культурного діяча,
уродженки Ніжина.
Походить із мистецької родини заслужених артистів України Бровченків. Викладач вищої категорії
Ніжинського училища культури і мистецтв ім. Марії
Заньковецької (з 1981 р.).
Заслужений працівник культури України (2009).
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175 років від часу видання (1840) офіційного указу
про реорганізацію Ніжинського Фізико-математичного ліцею в Ніжинський Юридичний ліцей
кн. Безбородька (1840-1875).

155 років від часу відкриття (1860) недільної школи
при Ніжинському повітовому училищі.
(за деякими даними – 9 травня 1880) – 130 років
від дня народження Степана Пилиповича
ПОСТЕРНАКА (1885-1938), українського бібліотекознавця, історика, педагога, філолога.
Навчався в Ніжинському Історико-філологічному
інституті кн. Безбородька.
Випускник історико-філологічного факультету Петербурзького університету (1911). Організатор бібліотечної справи в
Україні, перший офіційний директор Національної бібліотеки
України імені В.І. Вернадського (1923-1929).
Вчений секретар Комісії енциклопедичного словника, згодом
– голова секції історії освіти в Україні комісії Всеукраїнської
Академії Наук (ВУАН). Редактор «Бібліотечних збірників»
та журналу «Бібліотекознавство та бібліографія» (19251926). Як делегат від Всенародної Бібліотеки України (ВБУ)
відвідав 2-8 грудня 1924 р. з’їзд академічних бібліотек та
9-14 грудня 1924 р. краєзнавчий з’їзд, що відбулися в
Москві. Вніс значний внесок у створення ВБУ, формування її

27

24

27
27

Êàëåíäàð çíàìåííèõ ³ ïàì'ÿòíèõ äàò ì³ñòà Í³æèíà
фонду, організацію каталогів, а також у галузі формування
засад Українського бібліографічного репертуару, бібліографознавчої діяльності в ВУАН.
18 жовтня 1929 р. арештований як терорист – звинувачений у причетності до «Молодої Академії», «Спілки визволення України» та «Братства української державності». Розстріляний 19 січня 1938 року. Посмертно
реабілітований у 1989 році.
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65 років від дня народження Євгенії Матвіївни
СТРАШКО (1950), педагога, історика, краєзнавця.
Працює у Ніжинському державному університеті
ім. Миколи Гоголя (з 1982 р.) на посадах старшого
викладача, доцента (1983), завідувача кафедри історії України та правознавства (1990-2007).
Кандидат історичних наук (1977). Автор близько 80 праць,
у тому числі навчальних посібників. Основний напрямок
наукових досліджень: середньовічна історія України,
історичне краєзнавство, гендерні дослідження історії
України.

Викладачі кафедри історії України та правознавства
НДУ ім. Миколи Гоголя
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25 років від часу відкриття (1990) у Ніжині меморіалу ніжинцям, які загинули у роки Другої світової
війни.
Розташований у сквері
перед центральним корпусом Ніжинського держуніверситету на вулиці
М. Крапив’янського.

1 130 років від часу відкриття (1885) у Ніжині

земської лікарні (тепер – Ніжинська центральна
міська лікарня ім. М. Галицького).
Лікарня мала 25 ліжок
та амбулаторію, де працювало 3 лікарі й 7 фельдшерів. З 1887 р. по
1925 р. лікарнею керував відомий лікар,
«Почесний громадянин
Ніжина» (1908) Микола
Галицький. У 1920 р.
земська лікарня перетворена на державну.

1 80 років від дня народження Григорія Васильо-

вича САМОЙЛЕНКА (1935), педагога, науковця,
краєзнавця.
Працює у Ніжинському державному університеті
ім. Миколи Гоголя (з 1970 року). Декан філологічного (історико-філологічного) факультету (19721974, 1988-2004), завідуючий кафедри російської
та зарубіжної літератури (1974-1988), історії
культури (1991-2003), світової літератури та історії
культури (з 2003 р.). Засновник і відповідальний
редактор наукового збірника «Література та куль30

òðàâåíü 2015 ðîêó
тура Полісся» (1990), «Наукові записки. Філологічні науки» (1997). Почесний громадянин Ніжина
(1999).

Доктор філологічних наук (1988), професор (1989). Заслужений діяч науки і техніки України (2006). Лауреат літературної премії ім. М. Коцюбинського (1999), лауреат державної літературно-мистецької премії ім. М.В. Гоголя за
книгу «Нежинский список второго тома «Мертвых душ»
Н. Гоголя» (2013), дипломант обласного конкурсу «Краща книга
року – 2008» за книгу «Николай Гоголь и Нежин» (2008).
Автор 335 робіт, 45 монографій і посібників. Основні напрямки наукових досліджень: російська та українська література XIX-XX ст., гоголезнавство, історія науки та культури
України, культурно-мистецьке краєзнавство, бібліографія.

70 років від дня народження Миколи Івановича
СЕНЧЕНКА (1945), українського вченого в галузі обчислювальної техніки та книгознавства, уродженця Ніжина.
Навчався в Ніжинському державному педагогічному
інституті ім. М.В. Гоголя.

1

85 років від дня народження Степана Петровича
ПІНЧУКА (1930), українського критика, літературознавця, перекладача.
Працював у Ніжинському педагогічному інституті
ім. М.В. Гоголя на посаді доцента кафедри української літератури (1975-1977).

3

Доктор технічних наук (1988). Професор (1995). Заслужений
діяч науки і техніки України (1999). Директор Центральної
наукової бібліотеки АН УРСР (нині Національна бібліотека
України імені В.І. Вернадського) (1985-1992). Проректор
Києво-Могилянської академії (1992-1993). Проректор і
завідувач кафедри Київського інституту культури (19931995). Директор Книжкової палати України (з 1995 р.).
Головний редактор журналу «Вісник Книжкової палати».
Академік Міжнародної академії інформатизації (з 1995 р.).
Нагороджений орденом «За заслуги» III ст. (2009). Лауреат
премії ім. Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
(2010).

Доктор філологічних наук (1972). Член Національної Спілки
письменників України (1965). Брав участь у створенні (як
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засновник) Товариства української мови імені Тараса
Шевченка та Народного Руху України. Був співробітником
редколегії журналу «Жовтень» (нині «Дзвін»). Сприяв
виданню в Україні творів Уласа Самчука. Опублікував
близько 30 книг та 500 статей.
Праці: «Слово о полку Ігоревім» (К., 1990), «Іван Вишенський. Життя і творчість» (К., 1968), «Василь Козаченко.
Літературний портрет» (К., 1973) та ін.

4

75 років від дня народження Любомира Івановича
ВАРАГАША (1940-2008), працівника нафтовидобувної промисловості.
Працював високомонтажником, нормувальником, виконробом у Ніжинській експедиції глибокого буріння
тресту «Чернігівнафтогазрозвідка» (з 1962 р.). Протягом 1962-1978 років брав участь у монтажі 88 вишок.
Лауреат Державної премії СРСР (1978). Нагороджений
орденом Трудової Слави III ст., медалями, в т. ч. «За заслуги
в розвідці надр в ознаменування 100-річчя створення
геологічної служби» (1982).

6

70 років від дня народження Григорія Івановича
ВАСИЛЕНКА (1945), українського народного майстра-різьбяра, уродженця с. Кукшина Ніжинського
району.
Названий «ніжинським Страдіварі» як автор мініатюрних скрипок. Активний учасник Ніжинського
Покровського ярмарку. Дві персональні виставки у
художньому відділі Ніжинського краєзнавчого музею
ім. І. Спаського.
Народний майстер України (1990). Член Національної
спілки майстрів мистецтв України (1993). Учасник Всеукраїнських, обласних та місцевих виставок. У колекції
майстра різьблені предмети широкого вжитку: декоративні
сувеніри, ікони, ексклюзивні вироби з капів тощо.
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(27 квітня за ст. ст.) – 210 років від дня народження
Василя Гнатовича ЛЮБИЧ-РОМАНОВИЧА (Романовський) (1805-1888), українського письменника, поета і перекладача.
Випускник Ніжинської Гімназії вищих наук кн.
Безбородька (1826). Писати почав ще в Ніжині, де
окрім оригінальних творів займався перекладацькою діяльністю. Входив до групи активних членів ніжинської літературної школи. Збірку «Стихотворения Василия Романовича» (Петербург, 1832),
присвятив Гімназії вищих наук князя Безбородька.

8

Володіючи французькою, німецькою, англійською, італійською, польською мовами, мав можливість читати класичну
літературу в оригіналі. Значну частину літературної спадщини В. Любич-Романовича становлять переклади творів
А. Міцкевича, Дж. Байрона, В. Гюго, А. Шеньє, Ш. Мільвуа.
Відомий як пропагандист творчості М. Гоголя.

50 років від часу відкриття (1965) пам’ятного знака
на честь робітників Ніжинського механічного заводу, які загинули на фронтах Другої світової війни
(1941-1945 рр.).

8

Розташований за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 37.
Автор пам’ятника – В.С. Леонов.

30 років від часу відкриття (1985) пам’ятного знаку
робітникам заводу «Ніжинсільмаш», які загинули
на фронтах Другої світової війни (1941-1945 рр.).

9

Розташований за адресою: вул. Шевченка (перед
фасадом колишнього заводоуправління заводу
«Ніжинсільмаш»).

70 років (1945) від Дня Великої Перемоги над гітлерівською Німеччиною у роки Другої світової війни.
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10

12

165 років від дня народження Чаха Ельмурзайовича
АХРІЄВА (1850-1914), першого інгуського вченого-етнографа, історика, фольклориста, краєзнавця, просвітителядемократа, основоположника інгуського просвітництва.
Навчався у Ніжинському ліцеї (1870-1874). У Ніжині отримав юридичну освіту і написав свою першу
наукову працю «Додаток» до статті Н. Грабовського
«Економічний і домашній побут мешканців Гірської
ділянки інгуського округу».
70 років від дня народження Володимира Андрійовича ДЮКОВА (1945), вченого, винахідника,
уродженця Ніжина.
Кандидат технічних наук, інженер-енергетик. Почесний
енергетик України, член Чернігівського земляцтва. Дирек тор Державного науково-технічного підприємства
«Укренергоефективність».

13

155 років від дня народження Костянтина Івановича РУБИНСЬКОГО (1860-1930), бібліотекознавця, бібліографа, перекладача.
Закінчив Ніжинську чоловічу класичну гімназію при
НІФІ кн. Безбородька (1878). Випускник Ніжинського
Історико-філологічного інституту кн. Безбородька (1883).

Фундатор українського бібліотекознавства, перший дирек тор наукової бібліотеки Харківського університету.
Кандидат історичних наук (1885). Брав участь у роботі
I Всеросійського з’їзду із бібліотечної справи (1911).
Автор історичного нарису «Библиотека Харьковского университета за 100 лет ее существования (1805-1905 гг.)».

17

(5 за ст. ст.) – 195 років від дня народження Пія
Никодимовича ДАНЕВСЬКОГО (1820-1892), юриста,
діяча у галузі державного права Росії, сенатора.
Викладав цивільні закони у Ніжинському Юридичному ліцеї кн. Безбородька (1843-1853).
Закінчив юридичний факультет Університету Св. Володимира (Київ). Служив у II відділенні канцелярії царя
Олександра II і був членом комісії для складання проектів
законів, що стосувалися перебудови судової системи
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(з 1853). У 1868 р. призначений головою департаменту
Одеської судової палати, у 1870 р. – сенатором.
Дослідження «История образования Государственного
Совета в России» (СПб.,1859) було відмічено російським
царем Олександром II і автору «за особые труды его по
составлению этого сочинения Высочайше пожалована 27
дек. 1859 г. золотая табакерка с вензелевым изображением
Высочайшего имени Его Императорского Величества».

(11 за ст. ст.) – 215 років від дня народження Християна Адольфовича ЕКЕБЛАДА (1800-1877), фізіолога, філософа, письменника і суспільного діяча.
Директор Ніжинського Фізико-математичного (18351840), та Юридичного (1840-1855) ліцеїв кн. Безбородька.
Значок ліцеїста
Фізико-математичнрого
ліцею князя Безбородька

23

У 1831 р. брав активну участь у боротьбі з епідемією холери.
Нагороджений орденами св. Святослава і св. Анни II ст.
Праця: «Опыт обозрения и биологико-психологического
исследования способностей человеческого духа» (СПб,
1872).

60 років від дня народження Любові Петрівни
ПОНОМАРЕНКО (Кириченко) (1955), української
письменниці-прозаїка.
Випускниця Ніжинського державного педагогічного
інституту імені М.В. Гоголя (1978). Працювала вчителем російської мови та літератури на Чернігівщині
(1978-1987).
Член Національної спілки письменників України (з 1987 р.).
Літературна премія «Благовіст» (1999), літературна премія
імені Олеся Гончара (2000), Полтавська обласна премія імені Панаса Мирного (2005), Полтавська обласна премія імені
Леоніда Бразова (2012).
Твори друкувалися німецькою (в антологіях «Ein Rosenbbrunnen» (1998), «Die Kürbisfürstin» (2000), японською та
сербською мовами.
Автор книг: «Тільки світу» (1984), «Дерево облич» (1999),
«Ніч у кав’ярні самотніх душ» (2004), «Портрет жінки у профіль з рушницею» (2005), «Помри зі мною» (2006), «Синє
яблуко для Ілонки» (2012).
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(13 за ст. ст.) – 155 років від дня народження
Євгена Миколайовича ЩЕПКІНА (1860-1920),
російського історика, педагога, громадського діяча.
Екстраординарний професор Ніжинського Історикофілологічного інституту кн. Безбородька (18971898).
Онук видатного російського актора Михайла Щепкіна.
Випускник Московського університету (1883). Професор
Новоросійського університету в Одесі (1898-1906 і 19171920). Депутат Першої Державної думи Російської імперії
від м. Одеси. Входив до фракції партії кадетів (1906),
згодом співпрацював із більшовиками.
Автор статей в «Енциклопедичному словнику Брокгауза і
Єфрона».

29

75 років від дня народження Йосипа Петровича
ПАВЛІВА (1940-2008), письменника, журналіста.
Певний період жив у Ніжині, разом з донькою Галиною брав активну участь у діяльності Ніжинського
товариства української мови ім. Тараса Шевченка
(кінець 80-початок 90-х років).
Член Спілки письменників СРСР (з 1987 р.).Член Спілки
письменників України. У 2004 році переїхав до Нью-Йорку,
але незабаром повернувся на Україну. Похований у Києві
на Байковому кладовищі.

36
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95 років від часу створення (1920) Ніжинського науково-педагогічного інституту на базі Ніжинського
Історико-філологічного інституту кн. Безбородька.
Існував до вересня 1921 р.

4

13

65 років від дня народження Олександра Євгеновича ГАДЗІНСЬКОГО (1950), педагога, поета,
перекладача.
Випускник Ніжинського державного педагогічного
інституту ім. М.В. Гоголя (1982). Старший викладач
кафедри української літератури Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя (з 2011 р.). Керівник літературної студії університету (1996-2011).
(1 за ст. ст.) – 165 років від дня народження Івана
Михайловича БЄЛОРУСОВА (рос. Белоруссов) (18501920), ученого-філолога, педагога, громадського діяча.
Викладач гімназії при Ніжинському Історико-філологічному інституті кн. Безбородька (1878-1884).
Директор Орловської чоловічої гімназії (з 1884 р.), дійсний
член Орловської вченої архівної комісії і Орловського
Церковно-історико-археологічного товариства. Активний
діяч право-монархічної організації «Орловський союз
законності і порядку» (ОСЗП).
Його фундаментальна праця «Учебник по русской
грамматике» (Орел, 1904) удостоєна премії Петра Великого
(до 1916 р. перевидавалася 26 разів). Автор популярного
підручника теорії словесності. Помер у Алушті від голоду в
роки Громадянської війни. Його доля відображена в епопеї
І.С. Шмельова «Сонце мертвих» (1924).

14

60 років від дня народження Валерія Михайловича
ЯКУБИ (1955), лікаря, громадського діяча.
Головний лікар Ніжинського пологового будинку.
Обирався депутатом міської ради, Чернігівської
обласної ради (з 1998 р.).
Кандидат медичних наук, акушер-гінеколог
кваліфікації. Заслужений лікар України (2007).

38
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80 років від дня народження Анатолія Степановича ЗЕЛЕНЬКА (1935), українського мовознавця,
уродженця Ніжина.
Закінчив Ніжинську середню школу №4 (1953). Випускник
Ніжинського педагогічного інституту
(1957). Завідувач кафедри російської мови та перекладу Ніжинського державного університету ім.
Миколи Гоголя (з 2014 р.).

16

Доктор філологічних наук (1992), професор (1994). Відмінник
освіти України (1999). Заслужений працівник освіти України
(2004). Працював в Івано-Франківському педагогічному інституті
(1957-1972). З 1972 року – в Луганському педагогічному інституті
(тепер Луганський національний університет).
Автор понад 120 опублікованих статей з історії мовознавства,
лексикографії, лінгвостилістики. Написав ряд посібників для університетів з теорії, методології мовознавства, лек сикології, діалектології. Співавтор «Короткого словника підприємця» (1998), уклав
«Українську енциклопедію юного філолога (мовознавця)» (2000).
Праці: «Загальне мовознавство» (2010); «Проблеми семасіології в аспекті еволюції лінгвістичних парадигм» (2013) та ін.

90 років від дня народження Дмитра Панасовича
КАЛІБАБИ (1925-2005), журналіста, історика,
краєзнавця.
Випускник Ніжинського державного педагогічного
інституту ім. М.В. Гоголя (1952).

18

Учасник Другої світової війни. Член НСЖУ (1991). Засновник
Менської районної художньої галереї (1993), кількох сільськогосподарських музеїв. Автор низки публікацій з історії
Чернігівщини, краєзнавчих та літературознавчих розвідок.
Брав участь в укладанні книг: «Відомі діячі культури, науки,
політики Придесення» (1995), «Відомі діячі культури, науки,
політики Чернігівщини» (1998) та ін.

110 років від дня народження Давида Марковича
БАРИНОВА (1905-1990), військовика. Герой Радянського Союзу (1943, за форсування р. Дніпра).
У кінці 40-х на початку 50-х рр. проживав у Ніжині.
Брав участь у плануванні та проведенні операцій з
визволення Правобережної України та Польщі у роки Другої
світової війни. Генерал-лейтенант у запасі (1963).
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Нагороджений двома орденами Леніна (1943, 1953),
трьома Червоного Прапора (1943, 1943, 1947), Богдана
Хмельницького II ст. (1945), Вітчизняної війни I ст. (1985),
Червоної Зірки (1944), медалями, іноземними орденами і
медалями.

25

50 років від дня народження Валерія Степановича
ПРИМАЧЕНКА (1965), громадського діяча,
уродженця Ніжина.
Закінчив Ніжинську середню школу №1 (1982). Випускник Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя (1989). Депутат міської ради.
Начальник управління культури і туризму Ніжинської міської ради (з 2011 р.).
Магістр Державного управління (2010).

26 (14 за ст. ст.) – 205 років від дня народження
Василя Васильовича ТАРНОВСЬКОГО (старшого) (1810-1866), українського етнографа, історика права, громадського діяча, мецената.
Закінчив Ніжинський Ліцей кн. Безбородька і
Московський Університет.

Друг М. Гоголя, Т. Шевченка, М. Костомарова й П. Куліша, був
близький до Кирило-Мефодіївського товариства. Депутат
від уряду в Чернігівському Губернському Комітеті «для
устройства и улучшения быта помещичьих крестьян»
(1858-1859). Брав активну участь у підготовці селянської
реформи (член-експерт редакційних комісій у Петербурзі)
(1860). За особливі заслуги в підготовці реформи нагороджений Золотою медаллю на Олександрівській стрічці
(1861), орденом Святої Анни II ст. (1861), орденом Святого
Володимира III ст. (1864).
Допоміг видати «Записки о Южной Руси» і «Чорну Раду»
Пантелеймона Куліша. Похований у своєму маєтку села
Качанівки.
Автор статей «Юридический быт Малороссии» («Юридические Записки», 1842, ч. 2), «О делимости семейств в
Малороссии» («Труды Комиссии для описання губерний
Киевского учебного округа», 1853).

26 150 років від часу відкриття (1865) у Ніжині
повітової земської управи.
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1

120 років (1895) від часу заснування
Ніжинського ремісничого училища
(з 2008 року – Відокремлений підрозділ Національного університету
біоресурсів і природокористування
України «Ніжинський агротехнічний
інститут»).
Заснований на кошти фабриканта Андрія Федоровича Кушакевича, в якому
готували столярів і слюсарів, з 1900 р.
– машиністів сільськогосподарської техніки і ливарників.
Кращі вироби учнів експонувалися у 1900 р. на Всесвітній
виставці у Парижі. Перейменовано на технічне училище
ім. А.Ф. Кушакевича (1900). Одним із перших директорів
училища був В.І. Нечкін, батько академіка АН УРСР
М.В. Нечкіної. Реорганізовано в політехнікум (1920-22),
хіміко-механічний технікум (1922-24), агротехнікум (192429), індустріальний технікум (1929-30), механічний технікум
(1930-33), технікум механізації сільського господарства
(1933), агротехнічний коледж (1993), агротехнічний інститут, що діє в складі Національного аграрного університету (2001). У результаті реконструкції історичну архітектуру будівлі училища втрачено (у 2000-х р.)
Серед вихованців закладу – Герой Радянського Союзу
М.А. Ісаєнко, Герої Соціалістичної Праці: В.П. Власенко,
Б.П. Вертай, О.М. Доценко, І.О. Залозний; заслужений
раціоналізатор УРСР М.Г. Полулях.
Директор – кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник народної освіти України Лукач Василь
Степанович.

5

100 років від дня народження Сергія Петровича
МОХОВОГО (1915-1943), військовика. Герой Радянського Союзу (посмертно, 1943, за форсування р. Дніпра).
Помер від ран у Ніжинському шпиталі 13 жовтня 1943
року. Похований у центрі міста (біля Ніжинського
агротехнічного інституту, вул. Шевченка, 10). На могилі встановлено меморіальний обеліск (1951). Його
ім’ям названа одна з вулиць міста.
Командир 2-ї кулеметної роти 931-го стрілецького полку
240-ї стрілецької дивізії 38-ї армії Воронезького фронту,
старший лейтенант. Нагороджений орденом Леніна.
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(23 червня за ст. ст.) – 165 років від дня народження
Івана Опанасовича СРЕБНИЦЬКОГО (1850-1903),
історика, педагога.
Працював у Ніжинському Історико-філологічному
інституті кн. Безбородька (1877-1903) як викладач
і наставник студентів з історії та географії. Багато
років був членом Правління Інституту. Брав активну
участь у роботі історико-філологічного товариства
при Ніжинському Історико-філологічному інституті
(1894). Написав 20 біографічних нарисів про педагогів і випускників Ніжинської вищої школи для
книжки «Гимназия высших наук и лицей князя
Безбородко» (1881), яку підготував М. Гербель та
«Очерки из истории лицея кн. Безбородко» (1895).
Вивчав спадщину М. Гоголя; ввів у науковий обіг нові
документи про життя і творчість письменника; брав
активну участь у спорудженні пам’ятника М. Гоголю
у Ніжині (1881). Його дослідження «К биографии
Георгия Конисского» стало помітним внеском у літературознавство. Помер у Ніжині.
50 років від дня народження Людмили Валентинівни КЛЕПАК (1965), педагога.
Закінчила Ніжинський державний педагогічний
інститут ім. М.В. Гоголя (1986). Викладач НДПІ
ім. М.В. Гоголя (1988-1993). Вчитель ЗОШ №10
(1986-1988; з 1993 р.).
Заслужений вчитель України (2007). Вихованці Л. Клепак
неодноразові переможці Всеукраїнських, обласних та
міських олімпіад.
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12

95 років від дня народження Петра Павловича
КЛИМЕНКА (1920-?), українського письменника,
журналіста.
Навчався у Ніжинському педагогічному інституті
ім. М.В. Гоголя.
Учасник Другої світової війни. Вперше виступив з віршами
у фронтовій пресі.
Автор повістей «Жива легенда» (1952), «Кров’ю святою”,
(1964), «Досвітні заграви» (1988), романів «Смертю смерть
порази»(1971-1975 рр.), «Опалене жито» (1981) та ін.

15

80 років від часу відкриття (1935) у Ніжині УВП
УТОС.

16 125

років від дня народження Мойсея (Михайла)
Семеновича КАРМІНСЬКОГО (1890-?), педагога.
Закінчив Ніжинську класичну чоловічу гімназію
(1909). Викладав математику в школах Ніжина
(1917), на робітфаці при НІНО (1923), вищу математику на фізико-математичному факультеті Ніжинського державного педагогічного інституту
ім. М.В. Гоголя (1926-1941; 1944-1967). Очолював
кафедру вищої математики (1932-1941; 1944-1953).
Випускник Університету Св. Володимира (1915). Відмінник
народної освіти України (1946).
Автор декількох підручників для студентів з математики,
тригонометрії, зокрема, «Прямолинейная тригонометрия.
Лабораторно-индуктивный метод изложения» (М.-Л.,1925).

17

120 років від дня народження Марії Олексіївни
БЕРЕЗЮК (1895-1942), педагога, уродженки с. Липового Рогу Ніжинського району.
Перша заслужена вчителька УРСР у Чернігівській
області (1941). Працювала у ніжинських школах
№1 та №12. У січні 1942 року німецькі окупанти
розстріляли у районі клінкерного заводу.
44
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110 років від дня народження Михайла Федоровича
АЛЕКСЄЄНКА (1905-1988), вченого, уродженця Ніжина.
Відомий вчений у галузі конструкційних, нержавіючих жароміцних сталей та сплавів, термічної і хіміко-термічної
обробки. Доктор технічних наук (1963), професор (1966).
У роки Другої світової війни – головний металург 3-го
Головного управління Народного комісаріату авіапромисловості СРСР. Під його керівництвом розроблено понад
15 марок жароміцних сталей, багато з яких до сьогодення застосовуються в конструкціях газотурбінних двигунів
сучасних літаків.
Автор понад 130 наукових праць і винаходів, а також
монографій з жароміцних сталей.
Лауреат Державної премії СРСР (1974). Почесний авіабудівник СРСР. Нагороджений орденами Жовтневої Революції
(1971), Трудового Червоного Прапора (1943), Червоної Зірки
(1943), орденом Китайсько-радянської дружби Китайської
Народної Республіки, медалями, в т. ч. золотою медаллю
ВДНГ СРСР.

15 років від дня заснування (2000) Ніжинського
приватного підприємства Виробничо-комерційної
фірми «Техно-Т».

25

28

Переможець конкурсу «100 кращих товарів України» у
номінації «Продукція виробничо-технічного призначення»
(2005, 2008, 2009, 2010).
Основними напрямками діяльності є виробництво
виноробного, рибоборошняного обладнання; обладнання
для брикетування сіна, соняшникового лушпиння, тирси;
для переробки відходів тваринного походження на кормову
муку; розпилювачів молока; установки для переробки
твердопаливних відходів; виготовлення деталей будь якої
точності і складності.
Засновник та директор – Тарасенко Валерій Віталійович.

205 років від дня народження Аполлона Миколайовича МОКРИЦЬКОГО (1810-1870), живописця
і педагога.
Закінчив Ніжинську Гімназію вищих наук кн. Безбородька, де також вчилися його три брати – Петро
(1816 p.н.), Андрій (1817 р.н.) і Олександр (1819 р.н.).
Академік Імператорської Санкт-Петербурзької Академії
мистецтв (1849). Учень Карла Брюллова та Олексія
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Венеціанова. Професор живопису (1851).
Працював у жанрі портрету, пейзажу тощо.
Написав портрети М. Гоголя, Є. Гребінки,
О. Кольцова. Брав активну участь у викупі
Т. Шевченка з кріпацтва.
Його учнями були видатні російські живописці
В.Г. Перов (1834-1882) та І.І. Шишкін (18321898).

А. Мокрицький
«Жіночий портрет»
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230 років від дня народження Антона Лук’яновича АНДРЖІЙОВСЬКОГО (Анджейовський,
Андржейовський; польск. Antoni Andrzejowski,
літературний псевдонім «Stary Detiuk») (17851868), ботаніка, зоолога, письменника.
Професор Ніжинського ліцею кн. Безбородька
(1839-1841).
Член-кореспондент Одеського Товариства сільського господарства Південної Росії і член Французького зоологічного
товариства. Досліджував флору Правобережної України.

4 115 років від дня народження Івана Дмитровича

МИРОНЦЯ (1900-1937?), мовознавця, літературознавця, історика української літератури.
Навчався у Ніжинському інституті народної освіти
(1921-1925).
Аспірант Науково-дослідної кафедри історії культури і
мови (1925-1926). Очолював кафедру літератури в Миколаївському педагогічному інституті (1935). Автор праць
про Т. Шевченка, М. Коцюбинського та ін. Редактор творів
Михайла Коцюбинського. Заарештований НКВД (1937) і
розстріляний. Реабілітований у 1967 році.

9 185 років від дня народження Пармена Петровича
ЗАБІЛИ (Забелло) (1830-1917), скульптора, уродженця с. Монастирища Ніжинського повіту (тепер
Ічнянського району).
Автор пам’ятника Миколі Гоголю у Ніжині (1881).
Академік Імператорської Санкт-Петербурзької Академії
мистецтв (1869). Працював у жанрах скульптурного портрета і монументальної скульптури. Основні твори: погруддя
Т. Шевченка (1869, 1872), М. Ге (1873), І. Тургенєва (1878),
М. Некрасова (1878), В. Боровиковського (1879), М. Салтикова-Щедріна (1879). Підготував проекти пам’ятників
О. Герцену в Ніцці (1872, Франція), О. Пушкіну в Москві
(1873), М. Ломоносову в Санкт-Петербурзі (1892) та ін.
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80 років від дня народження Владислава Миколайовича ГЛАДИЛІНА (1935), українського археолога.
Працював у Ніжинському державному університеті
ім. Миколи Гоголя.

11

Закінчив Київський університет ім. Т.Г. Шевченка (1959). Доктор
історичних наук (1989), професор. Працював в Інституті
археології НАН України. Очолював Закарпатську палеолітичну
експедицію (1969-1992). Завідувач Археологічного музею
(1973-1996). Провідний науковий співробітник Інституту
археології (1996-2000). Проводив археологічні дослідження в
Донбасі. Автор низки наукових праць з археології України.

165 років від дня народження Олександра Михайловича БОГОМОЛЬЦЯ (1850-1935), земського лікаря, революціонера-народника, уродженця Ніжина.
Представник «чернігівської» гілки литовсько-руського роду Богомольців гербу «Помян». Був п’ятою
дитиною в сім’ї засідателя Ніжинського повітового
суду, титулярного радника Михайла Федоровича
Богомольця (1812-1895). Доля О.М. Богомольця та
його родини тісно пов’язана з Ніжином.

12

150 років від дня заснування (1865) у Ніжині
жіночого пансіону Лідії Олександрівни Даніч.

16

145 років від дня народження Костянтина Васильовича ХАРЛАМПОВИЧА (1870-1932), українського історика.
Проживав у Ніжині, займався науковою роботою,
зокрема, досліджував архів Ніжинського грецького
братства та магістрату (1928-1931). У 1929 р. вийшла перша частина його фундаментального дослідження «Нарис з історії грецької колонії XVIIXVIII ст. в Ніжині» (ЗІФВ ВУ АН, XXIV, 1929).

18

Випускник медичного факультету Київського університету
ім. Св. Володимира (1874). Родоначальник всесвітньо відомої української медичної династії Богомольців. Батько Президента Академії Наук УРСР Олександра Олександровича Богомольця (1881-1946).
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Доктор церковної історії (1914). Член-кореспондент Російської АН (1916). Академік Української АН (з 1919 року; у 1928
року позбавлений звання академіка УАН). Автор близько
250 праць з історії православної церкви, краєзнавства,
історії освіти та культури.

19 (7 за ст. ст.) – 150 років від дня народження Олександра Никифоровича МАЛИНКИ (криптонім
«А.М.») (1865-1941), українського етнографа, фольклориста, педагога, уродженця с. Мрина Ніжинського повіту (тепер Носівського району).
Випускник Ніжинського Історико-філологічного
інституту кн. Безбородька (1890).

Член-кореспондент, потім дійсний член московського Товариства любителів природознавства, антропології та
етнографії. Голова Ради Всеукраїнського етнографічного
товариства (1928). Удостоєний премії ім. М. Гоголя Російської Академії наук за роботу «Сборник материалов по
малорусскому фольклору» (1903). Відзначений орденом
Святого Станіслава III ст. Похований у Києві.
Праці: «Особенности говора м. Мрина, Нежинского уезда
Черниговской губернии» (1892). «Малорусское веселье»,
«К истории народного театра».
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140 років від дня народження Олександра Федоровича МУЗИЧЕНКА (1875-1940), українського
педагога, методиста, історика педагогіки, вченогофілолога.
Закінчив Ніжинський Історико-філологічний інститут кн. Безбородька (1900). Викладач педагогіки та
психології (1908-1910) у НІФІ князя Безбородька.
Вчений секретар інституту, голова наглядової ради
Ніжинської жіночої гімназії Г.Ф. Крестинської.
У Ніжині отримав звання доцента. У 1909 р., за
рішенням Конференції НІФІ, були опубліковані його
наукові роботи: «Этика как основа педагогики»,
«Монизм и школа», «Реформа среднего образования
в Германии».
50
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Удосконалював знання у Йенському університеті (Німеччина),
досліджував і вивчав педагогічний досвід провідних країн
Західної Європи та Америки. Був першим директором
Педагогічного музею у Києві. Відомий як методист-практик
початкової школи, автор багатьох праць з історії і теорії
педагогіки.
Праця: «История поселения и фонетические особенности
говоров Крымских болгар» (СПб.,1907).

175 років від часу заснування (1840) Ніжинської
класичної чоловічої гімназії при Юридичному ліцеї
кн. Безбородька.

22

Випускники гімназії: вчитель академіка І.В. Курчатова
російський професор електроніки С.М. Усатий, академік О.О. Богомолець, академік В.В. Різниченко, літературознавець В.В. Данилов, професор, заслужений діяч
науки Ф.Я. Примак, художник М.С. Самокиш, заслужений
артист України А.Ф. Проценко, заслужений артист України
С.В. Вільконський, почесний громадянин Ніжина, засновник музею “Поштова станція” О.М. Лазаренко.

105 років від дня народження Ісаака Петровича
ШМАРУКА (1910-1986), українського кінорежисера, уродженця Ніжина.
Закінчив Київський кіноінститут (1934). Член Спілки
кінематографістів України. Працював на Київській кіностудії
художніх фільмів (з 1935 р.). Був асистентом режисера у
стрічках: «Полум’я гір» (1931), «Щорс» (1939), «Роки колодії»
(1941), «Третій удар» (1948). Учасник Другої світової війни.
Створив видовий документальний фільм «У південних
степах» (1951); художні кінокартини: «Украдене щастя»
(1952, у співавт.), «Доля Марини» (1953, у співавт. з
Віктором Івченко), «Сейм виходить
з берегів» (1962, за повістю
чернігівського письменника В.К.
Москальця), «Голубі блискавки»
(1978), «Мир хатам, війна палацам»
(1970, т/ф), «Віра, Надія, Любов»
(1972, т/ф), «Друге дихання» (1974
т/ф), «Стратити немає можливості»
(1982) та інші.
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25 років від часу відкриття (1990) у Ніжині
пам’ятника Вчительці на території Ніжинського державного університету ім. Миколи
Гоголя.

Це перший в Україні пам’ятник Вчительці (скульптор
Анатолій Михайлович Гончар та архітектор В’ячеслав
Григорович Баранько).

52
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30 років від часу відкриття (1985) у Ніжині Музею
рідкісної книги ім. Григорія Васильківського, що
діє на базі бібліотеки Ніжинського державного
університету ім. Миколи Гоголя.

Колекція Музею нараховує понад 11 тисяч експонатів.
Гордістю зібрання є унікальні колекції європейських палеотипів (видань першої половини XVI ст.), зразки
видавничої продукції видатних європейських друкарських
фірм – Альдіїв, Фробенів, Ельзевірів, Ет’єнів, рідкісні
примірники видань творів Платона (Венеція, 1513, 1517),
Гомера (1544, 1743), Вергілія (1567), класичні видання
XVI-XVIII століть творів європейських мислителів, книги митрополита Петра Могили, архієпископа Лазаря
Барановича, духовних письменників Антонія Радивіловського, Симеона Полоцького, Іоанна Максимовича, Димитрія Туптала-Ростовського тощо. У колекції Музею
– повний комплект книги «Путешествие вокруг света на
корабле «Нева» в 1803-1806 годах» Юрія Лисянського,
подарований автором у 1827 році. Також у експозиції,
подарунок рідного брата Стефана Яворського – Федора
Ніжинському Благовіщенському собору, напрестольне
Євангеліє 1689 року, вагою майже 18 кілограмів.

1 25 років від часу відкриття (1990) у Ніжині

школи-гімназії №16.
За домаганням Товариства української мови ім. Т. Шевченка школу визнано закладом
з українською мовою навчання. Товариство
передало школі бібліотеку української класики та портрет Т. Г. Шевченка.

2 65 років від дня народження Анатолія Григоро-

вича ШКУЛІПИ (1950), українського письменника, поета, журналіста.
Закінчив Ніжинський педінститут ім. М.В. Гоголя
(1976). Редактор міськрайонної газети «Ніжинський
вісник» (2009-2012). Працює у Ніжинському училищі
культури і мистецтв ім. Марії Заньковецької.
Член НСПУ. Лауреат літературної премії ім. Михайла
Коцюбинського (2005). Автор поетичних книг «Звернення
до радості» (1983), «Право на взаємність» (1990), «Зірки
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над хрестами» (1993), «Релігія кохання» (2002),
«Навскрізь» (2006), «Отава» (2008), драматичної
поеми-легенди «І знов являється княжна» (2005),
романів «Будемо живі» (2004), «Берест» (2011),
художньо-публіцистичної повісті «Від Полісся до
Алтаю, або Я – українка» (2012) та численних
публікацій у періодиці.

215 років від дня народження Олександра Григоровича КУШЕЛЬОВА-БЕЗБОРОДЬКА (18001855), мецената, державного діяча.
Почесний попечитель Ніжинської вищої школи.

4

Походив із родини російського адмірала, графа Григорія
Григоровича Кушельова (1754-1833).
Почесний член
Петербурзької Академії наук. Директор департаменту
Державного казначейства (1837-1844), Державний контролер
Росії (1854-1855), член Державної ради (1855).

1 років від часу заснування (1845) картинної
170
ггалереї при Ніжинському державному університеті
іім. Миколи Гоголя.
Галерею започаткував граф О.Г. Кушельов-Безбородько,
який на честь 25-річчя Ніжинської вищої школи, подарував
закладу 175 картин XIV-XIX століть. На сьогоднішній день –
це одне з найцінніших художніх зібрань України.
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20 років від часу створення (1995) у Ніжині
Всеукраїнського Гоголівського науково-методичного центру при Ніжинському державному
університеті ім. Миколи Гоголя.
Створений на базі фундаментальної бібліотеки університету.
Центр видає збірник «Гоголезнавчі студії» (з 1997 р.) та
ряд бібліографічних покажчиків з гоголезнавчої тематики.
Керівник – професор П.В. Михед.

13 40 років від часу відкриття (1975) у Ніжині
пам’ятника Любові Губіній (1916-1943), бойовій
льотчиці, учасниці Другої світової війни.

Розташований у сквері на вулиці Гоголя. Автори пам’ятника:
В. Нестеров, П. Крашенніков.

14 140 років від часу реорганізації (1875) Ніжинського
Юридичного ліцею кн. Безбородька в Історикофілологічний інститут кн. Безбородька за ініціативою міністра освіти графа Д. А. Толстого.

15 День міста Ніжина.

День визволення Ніжина (1943) від нацистських
окупантів.
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(4 за ст. ст.) – 195 років від часу відкриття
(1820) Ніжинської Гімназії вищих наук князя
Безбородька (тепер – Ніжинський державний
університет ім. Миколи Гоголя).

85 років від дня народження Леоніда Івановича
КОЗИРЯ (1930-1995), російського поета, уродженця Ніжина.

16

22

Керівник Смоленської обласної організації Союзу письменників СРСР (1980-1988), Союзу російських письменників
(1992-1995). Організатор і керівник Смоленського відділення
Російського фонду милосердя і здоров’я.
Автор збірників віршів, нарисів, сценаріїв для передач про
Смоленщину для телебачення і радіо. Найбільш відомі його
книги: «Ваш однополчанин» (1963), «Ливни и радуги» (1966),
«Яр» (1972), «Листок на асфальте» (1969), «Весть» (1985),
«Земляне» (1980), «Цвет папоротника» (1980), «Синедоль»
(1986), «Зовы» (1995).

215 років від дня народження Івана Івановича
ГОРБАЧЕВСЬКОГО (1800-1869), декабриста, уродженця с. Переходівки Ніжинського району.
Початкову освіту отримав у Ніжинському повітовому училищі.

Один із керівників «Товариства об’єднаних слов’ян»,
учасник повстання Чернігівського полку (03. 01. 1825 р.).
Засуджений на вічну каторгу і висланий у Сибір. У 1855 р.,
після смерті імператора Росії Миколи I, коли декабристи були
амністовані, залишився вірним своїм ідеям і відмовився від
амністії.
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85 років від часу заснування (1930) Ніжинського
механічного заводу (тепер – ВАТ «Ніжинський механічний завод»), за деякими даними бере початок від
мідноливарного заводу братів Чернових (1791).
Підприємство виготовляло різноманітне технологічне
устаткування для харчової, м’ясомолочної та рибної
промисловості, запасні частини для сільськогосподарських
машин, товари народного споживання.

28 170 років від дня народження Андрія Петровича

СЛИНЬКА (1845-1919), київського купця і домовласника, уродженця Ніжина.
Закінчив Ніжинське трьохрічне повітове училище.

Постачальник Двору Її Імператорської Величності великої
княгині Олександри Петрівни. Почесний попечитель
Фундуклеївської жіночої гімназії (1900-1908), староста
Олександро-Невської церкви при реальному училищі (до
травня 1899 р.) і Андріївської церкви (з 25 березня 1911 р.).
Член комітету з будівництва пам’ятнику Гоголю в Києві.
Розстріляний Київским ВЧК.
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275 років від дня народження Семена Юхимовича
ДЕСНИЦЬКОГО (бл. 1740-1789), російського
юриста, політичного мислителя, уродженця Ніжина.
Походив із ніжинських міщан.
Освіту здобув у семінарії Троїце-Сергієвої Лаври, Московському університеті (1759-1760) та в Університеті
при Російській академії наук у Санкт-Петербурзі. У 17611767 рр. стажувався в університеті м. Глазго (Шотландія),
де вивчав право та різні науки, слухав лекції з економічної
теорії Адама Сміта.
Вважається першим російським професором у Московському університеті, «патріархом» (засновником) російської
юриспруденції. Поклав початок історичній школі права у
Росії. Перший в історії російського права запропонував
підпорядкувати адміністрацію судовому контролю. У своїх
працях засуджував кріпосне право, національний гніт,
відстоював рівноправність жінки з чоловіком.

120 років від дня народження Якова Григоровича
РУБІНОВА (1895-1938?), військовика, уродженця
Ніжина.
Народився в сім’ї лісопромисловця.

Учасник Першої світової війни та Громадянської війни.
Комдив (1935). Начальник штабу Забайкальського
військового округу (1935-1937). Нагороджений орденом
Червоного Прапора. Репресований та розстріляний.
Реабілітований у 1956 році.

1 150 років від дня народження Івана Івановича

СЕМЕНОВА (1865-1924), педагога.
Екстраординарний професор Ніжинського Історико-філологічного інституту кн. Безбородька
(НІФІ) (1905-1920), ординарний професор римської словесності (з 1907 р.). Обіймав посаду інспектора інституту (з 1907 р.) та тривалий час (19121913, 1914-1916 рр.) за відсутності призначеного
міністерством директора виконував його обов’язки.
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205 років від дня народження Івана Андрійовича
МАКСИМОВИЧА (1810-1889), юриста, археолога.
Професор кримінального та цивільного права
у Ніжинському Фізико-математичному, згодом
Юридичному ліцеях кн. Безбородька (1842-1869).

5

Магістр права. Член-кореспондент Королівського Копенгагенського Товариства північних антикварів.
Праці: «Речь о развитии идеи преступления по смыслу памятников русского законодательства» (1845), «Речь об
уголовных наказаниях в России» (1853).

(1 за ст. ст.) – 160 років від дня народження Павла
Олександровича АДРІАНОВА (Андріанова) (1855–
1936), філолога-латиніста.
Викладач римської словесності у Ніжинському
Історико-філологічному інституті кн. Безбородька
(1878-1890). Батько видатного літературознавця
Варвари Павлівни Адріанової-Перетц (1888-1972).

13

(1 за ст. ст.) – 160 років від дня народження
Петра Андрійовича БУШТЕДТА (1855-?), лікаряневропатолога, земського лікаря Чернігівщини.
Завідував психіатричною лікарнею в Ніжині (18991923), медичним технікумом та акушерською школою (після 1917 р.). Відкрив у Ніжині приватну
жіночу фельдшерсько-акушерську школу (1907).
Працював у Ніжині лікарем робітничої поліклініки
(з 1923 р.); викладачем у Ніжинському інституті
народної освіти (1923-1928).

13

Дійсний статський радник, окружний інспектор Оренбурзького
Навчального Округу (з 1890 р.). Похований у Кишиневі
(Молдова).
Праця: «Несколько слов о государственной и литературной
деятельности Цицерона» (К., 1880).

Закінчив Санкт-Петербурзьку військово-медичну академію
(1881). Досліджував проблеми невропатології та психіатрії.
Організатор медичної освіти в Україні.
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(1 за ст. ст.) – 130 років від дня народження
Романа Михайловича ВОЛКОВА (1885-1959),
українського літературознавця, фольклориста, мистецтвознавця.
Випускник Ніжинського Історико-філологічного
інституту кн. Безбородька (1912). Під керівництвом
Володимира Рєзанова вивчав фольклорні пам’ятки.
Його студентська праця «Народна драма „Царь
Максиміліан“» (1912) дістала високу оцінку фахівців і була видана окремою книжкою у Варшаві.

Професор Одеського, Львівського, Чернівецького університетів. Перший ректор Одеського ІНО (1920-1945). Голова
етнографічно-діалектологічної секції Одеської комісії
краєзнавства при Всеукраїнській академії наук (квітень
1924 – грудень 1925). Як керівник цієї секції працював
над організацією музею Степової України. Вів семінари
з матеріальної етнографії, фольклору, українознавства,
зі стилістики казок, билин та дум, а також з ткацтва і
писанкарства на Чернігівщині. Досліджував народну
драму, казки, билини, вивчав українсько-російсько-польські
літературні зв’язки. Літературознавці виділяють працю
«Казка. Дослідження з сюжетоскладання народної казки.
Т.1. Казки великоруські, українські, білоруські» (1924).

15 115 років від дня народження Бориса Соломоно-

вича АРОНСОНА (Борех-Бер Аронсон, англ. Boris
Aronson) (1900-1980), єврейського та українського
дослідника образотворчого мистецтва, сценографа,
художника, уродженця Ніжина.

Походить з родини Соломона Аронсона, головного рабина
Києва, згодом – Тель-Авіву та Яффи. Випускник Київського
художнього училища (1916). У 1917 році брав активну
участь в організації Київського музею сучасного мистецтва.
На початку 20-х років заснував в Києві Музей єврейського
мистецтва. Виїздить з СРСР у 1922 році. В Берліні навчався
мистецтву гравюри у професора Германа Штрука. З кінця
1923 року – в США. Спочатку співпрацював з єврейськими
театрами Нью-Йорку як художник сцени та художниккостюмер, згодом переключився на роботу з Бродвейськими
театрами. Творив на Бродвеї 40 років, оформив понад
100 спектаклів. Шість разів був удостоєний престижної
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премії «Тоні» як найкращий художник сцени – першого разу в
1951 році – прем’єрна
постановка «Татуйованої троянди» Теннессі Вільямса, 1967
– мюзикл «Кабаре»
(театр «Бродхарст»),
останній раз в 1976
– за мюзикл «Pacific Overtures». Також здійснював оперні
постановки, переважно в Метрополітен-опері, та балетних
спектаклів, зокрема, здійсненої Михайлом Баришніковим
постановки балету Чайковського «Лускунчик» (1977).

105 років від дня народження Володимира Юлійовича НЕЧАЙ-ГУМЕНА (1910-1970), педагога,
ветерана Другої світової війни.
Закінчив Ніжинський педагогічний інститут
ім. М.В. Гоголя (1941). Учасник підпільної комсомольсько-молодіжної організації Якова Батюка, що
діяла у Ніжині під час окупації. Керівник Ніжинського відділу охорони здоров’я (червень 1942 –
вересень 1943). Викладач Ніжинського педагогічного
інституту ім. М.В. Гоголя (1943-1969), декан заочного
відділення (1948-1949). Викладач Ніжинського
культосвітнього училища (1956-1969).
145 років від дня народження Володимира Васильовича РІЗНИЧЕНКА (1870-1932), українського вченого-геолога, географа, поета, художника-карикатуриста, уродженця с. Валентіївого Ніжинського району.
Після закінчення початкової школи навчався у
Ніжинській гімназії (1891). Його ім’ям названа
одна з вулиць Ніжина.
Дійсний член АН УРСР і Наукового товариства імені Шевченка
(НТШ), академік Всеукраїнської академії наук (1929). Один
із перших керівників Українського відділення Геологічного
комітету, директор Інституту геологічних наук (1930-1932),
Очолював Українське відділення Геолкому (1927-1928). Був
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одним із перших організаторів проведення
в Україні геологічної зйомки. Ініціатор створення Канівського заповідника.
Опублікував понад 70 наукових праць, присвячених переважно геологічній будові й
тектоніці України та Середньої Азії. Описав
понад 150 льодовиків Алтаю та Тянь-Шаню. Нагороджений золотою медаллю
ім. М.М. Пржевальського.
У 1901 році з’являються його перші вірші:
«Зірка на землі», «На чужині далекій»,
публікації у збірнику-альманаху «Перша
ластівка» (1905), «Розваги» (1905, 1908),
«Терновий вінок» (1908), «На вічну пам’ять
Тарасові Шевченкові» (1910), карикатури у
журналі «Шершень» (1906) і газеті «Рада»
(1909-1912).

23 100 років від дня народження Миколи Яковича

КРУТЬКА (1915), ветерана, учасника Другої світової війни.
Працював на залізничній станції Ніжина, на заводі «Ніжинсільмаш». Викладав у Ніжинському державному педагогічному інституті ім. М.В. Гоголя.

Нагороджений орденом «За бойові заслуги», багатьма
медалями та 18 подяками Верховного Головнокомандуючого.

25 (13 за ст. ст.) – 155 років від дня народження Миколи Семеновича САМОКИША (1860-1944), видатного українського художника-баталіста, анімаліста, графіка, уродженця Ніжина.
Народився у сім’ї поштаря місцевої поштової станції. Закінчив Ніжинську двокласну міську школу
(1868-1870), класичну гімназію при Ніжинському
Історико-філологічному інституті кн. Безбородька.
На фасаді будинку, де народився художник (тепер
музей «Поштова станція»), встановлена меморіальна дошка (1970, скульптор С. Кантура). Одна
з вулиць міста названа на його честь.
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Бій
Максима Кривоноса
Худ. Самокіш

Випускник
Петербурзької
Академії
мистецтв (1885). Академік (1890), дійсний член
Імператорської Академії мистецтв (1913),
заслужений діяч мистецтв РРФСР (1937), лауреат
Державної премії СРСР (1941). Нагороджений
орденом Трудового Червоного Прапора (1940).
Мистецька спадщина понад 11 тисяч живописних полотен, малюнків, графіки і офортів,
які зберігаються в музеях України, Російської
Федерації, у приватних
колекціях (в т.ч. й закордонних). Створив шедеври
батального живопису «Бій
Максима Кривоноса з
Ієремією Вишневецьким»
(1934), «Перехід Червоної
Армії
через
Сиваш»
(1935), «Микола Щорс
в бою під Черніговом»
(1938) та інші.
Кутузов перед Бородинским боем
Худ. Самокіш

(13 за ст. ст.) 135 років від дня народження
Наталії Миколаївни ГІППІУС (1880-1941), скульптора, уродженки Ніжина.

Товія.
Скульптор Н. Гіппіус.

25

Молодша сестра видатної російської поетеси Зінаїди Гіппіус. Випускниця Петербурзької Академії мистецтв (1912).
Учасниця виставок із 1907 року. Автор станкових та монументально-декоративних робіт. Репресована у 1934 р. Під час
Другої світової війни перебувала в німецькому концтаборі.
Після війни працювала реставратором у художньому музеї
міста Новгорода.

190 років від дня народження Дмитра Івановича
БЕЗПЕРЧОГО (1825-1913), українського художника, графіка, педагога.
Викладач малювання в Ніжинському Юридичному
ліцеї кн. Безбородька (1846-1850). Акварель «Женці
у полі» написав у Ніжині та задумав цикл акварелей
«Сцени із Східного життя».
Випускник Петербурзької Академії мистецтв (1846). Учень
Карла Брюллова. Вчитель С.І. Васильківського, Г.І. Семи-
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радського, П.О. Левченка, М.С. Ткаченка, В.Є. Татліна,
скульптора В.О. Беклемішева.
Кращі твори: «Автопортрет» (1846), «Сватання на Гончарівці», «Бандурист», «З поля».
У 1860-1890-х рр. працював у жанрі релігійного живопису,
розписував храми в селах Слобідської України, Криму.
Ілюстратор «Мертвих душ» Миколи Гоголя та ін. Основні
роботи зберігаються в Харківському музеї образотворчого
мистецтва.

31 25 років від часу відкриття (1990) у Ніжині па-

м’ятника графу Іллі Андрійовичу Безбородьку
(1756-1815).
Розташований на території Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя.
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4

105 років від дня народження Олександра Кузьмовича КАНЮКИ (1910-2000), українського художника,
портретиста, графіка, мемуариста.
Навчався в Ніжинській медичній професійній школі.
Автор художньої роботи «Краєвид – Ніжин. 1930 р.».
В еміграції з 1943 року. Усі життєві мандри описав у своєї книзі
«Від Гужівки до Біломор-каналу: свідчення концтабірника
1930-х рр.», ілюстрованій власними малюнками та репродукціями кольорових картин (Нью-Йорк, 1988). Нині ця
книга зберігається в Ічнянському краєзнавчому музеї.

4

80 років від дня народження Олександра Шмульйовича
КНІШМАНА (1935), геолога.
Працював техніком, геофізиком, начальником загону, начальником інтерпретаційного відділу Ніжинської експедиції з геологічних досліджень у свердловинах об’єднання
«Укргеофізика». Головний геолог експедиції (з 1979 р.).
Лауреат Державної премії СРСР (1980). Нагороджений
професійними відзнаками: медалями «За заслуги в розвідці
надр. На відзнаку 100-річчя створення геологічної служби»
(1982), імені В.І. Лучицького (до 80-річчя геологічної служби
України); «Почесний розвідник надр» (1995). Має золотий
знак Спілки геологів України (2005), пам’ятний знак імені
Л.І. Лутугіна (2005).

4

50 років від дня народження Валерія Петровича
КУЗЬМЕНКА (1965-1986), воїна-інтернаціоналіста,
уродженця с. Галиці Ніжинського району.
Його ім’я викарбовано на пам’ятнику воїнам-афганцям
у Ніжині.
Командир відділення десантно-штурмового батальйону.
Загинув 10 квітня 1986 р. Похований у рідному селі.
Нагороджений медаллю «За відвагу» та орденом Червоної
Зірки (посмертно).

5

(23 жовтня за ст. ст.) – 210 років від дня народження Архієпископа ФІЛАРЕТА (в миру Дмитро
Григорович Гумилевський) (1805-1866), українського
церковного історика, богослова, біблеїста, патролога,
джерелознавця, громадського діяча.
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Архієпископ Чернігівський та Ніжинський (з 2 травня
1859 р.). Заснував періодичне видання «Чернігівські
єпархіальні відомості».
Дійсний член Імператорського Російського географічного
товариства (1852), почесний член Імператорського Російського археологічного товариства (1856), Копенгагенського
товариства старожитностей.
Основні праці: «Історія Російської Церкви» (доведена до
1826 р.), що вийшла у п’яти випусках у Ризі та Москві (18471848 рр.) і витримала безліч перевидань; «Історичне вчення про
Отців Церкви», «Православне догматичне богослов’я» (1864).
Існують перекази, що в юності Дмитро відвідав Саровську
пустинь, де Серафим Саровський сказав про нього: «Сей
отрок буде великим світильником Церкви і прославиться
по всій Русі, як вчений муж». 14 квітня 2009 року прославлений Українською православною Церквою до лику
місцевошанованих святих.

90 років від часу відкриття (1925) руху поїздів по
залізничній колії Чернігів-Ніжин.

6

(30 жовтня за ст. ст.) – 165 років від дня народження
Михайла Миколайовича БЕРЕЖКОВА (1850-1932),
історика.
Професор історії Ніжинського Історико-філологічного
інституту кн. Безбородька (1882-1904; 1919-1922).
Один із фундаторів і керівників (1901-1904) Ніжинського історико-філологічного товариства. Почесний член
Товариства (1904). Завідувач інститутською бібліотекою
(1904-1919). Член історичної секції Ніжинської науководослідної кафедри історії культури та мови (1922).
Керівник секції української та російської історії (січень
1924 р.).

11

Одним із перших зайнявся вивченням шляхів розвитку
історичного краєзнавства на Чернігівщині. Брав участь у
створенні й діяльності Ніжинського наукового товариства
краєзнавства. Йому належать ґрунтовні праці про місцевих
істориків кінця XVIII – початку XX ст. О. Шафонського і
М. Маркова. Автор численних наукових праць з історії Чернігівщини, в тому числі «Город Нежин по описанию Московских
путешественников начала XIX в.» (1895).
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16

80 років від дня народження Валентини Сергіївни
ШИШКО (1935-1987), української художниці, уродженки Ніжина.
Донька класика українського живопису Сергія Шишка (19111997). Закінчила Київський національний університет
ім. Т.Г. Шевченка. Жила і працювала в Києві. Писала
пейзажі, портрети та натюрморти. Роботи зберігаються у
приватних колекціях України та у Ніжинському краєзнавчому
музеї ім. І. Спаського.

17

135 років від дня народження Віктора Вікторовича
ДУБ’ЯНСЬКОГО (1880-1925), петрографа, фізикогеографа, уродженця Ніжина.
Закінчив Київський університет Св. Володимира (1903).
Професор (1913). Декан фізико-математичного факультету
та заступник ректора університету Св. Володимира (1919).
Читав лекції з мінералогії у Варшавському університеті
(1918), Варшавському політехнічному інституті (1919).
Вчений секретар комісії з вивчення природних багатств
України при УАН (1919-1921); віце-директор Укргеолтресту
(Київ) (1920-1921). Член Українського геологічного комітету,
в якому працював В.І. Вернадський.
Основні
наукові дослідження у галузі осадової
петрографії.

17

45 років від дня народження Андрія Анатолійовича
КОКОТЮХИ (1970), сучасного українського письменника, журналіста, кіносценариста, уродженця Ніжина.
Випускник Ніжинської середньої школи №7.
Один з організаторів Творчої Асоціації «500» (1993) та упорядників прозової антології «Тексти» (1995) і антології дев`яностих
«Іменник» (1998). Директор поетичного фестивалю «Молоде
вино» (1997-2002). Постійно співпрацює з найпопулярнішими
українськими газетами, журналами і телеканалами. Пише
сценарії для проекту «Судові справи» (Film.ua).
Лауреат премій видавництва «Смолоскип» (1995), журналу
«Березіль» (2000), конкурсу популярної літератури «Золотий Бабай» (1999), конкурсу сучасного українського роману «Коронація слова» (2001, 2002, 2006, 2007, 2008). Нагороджений відзнакою «Золотий письменник України» (2012).
Автор популярних книг «Шлюбні ігрища жаб» (1999),
«Нейтральна територія» (2001), «Мама, донька, бандюган»
(2003), «Таємне джерело» (2013), «Київські бомби» (2014),
«Справа отамана Зеленого» (2014) та ін.
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90 років від дня народження Григорія Яковича
БОЖКА (1925-2014), педагога, учасника Другої світової війни.
Закінчив Ніжинський педагогічний інститут ім. М.В. Гоголя. Працював вчителем.

19

Ветеран, інвалід війни 1 групи. Почав бойовий шлях в складі
Першого Білоруського фронту. Звільняв Білорусію, Польщу. Брав
участь у штурмі Берліна. Нагороджений трьома орденами, із
них два Червоної Зірки, 9 медалей, у тому числі «За відвагу».

110 років від дня народження Григорія Петровича
ВАСИЛЬКІВСЬКОГО (1905-1986), філолога, педагога, краєзнавця.
Викладач Ніжинського педагогічного інституту
ім. М.В. Гоголя (1944-1975). Знавець історії Чернігівщини і Ніжина. Автор книги «Ніжин» (1981,
1986), співавтор бібліографічного покажчика «Ніжин», путівника «Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В. Гоголя» (1970) та
ін. Один із засновників Музею рідкісної книги
при бібліотеці НДПІ ім. М.В. Гоголя (1985), який
носить його ім’я (з 1986 р.).

Кандидат філологічних наук (1940), доцент (1941). За його
ініціативи у 1952 та 1959 роках було проведено Всесоюзні
гоголівські конференції. Нагороджений орденом «Знак Пошани».

Напрестольне Євангеліє (вага - 17,5 кг.), Москва, 1689. Подароване в Ніжин рідним
братом митрополита Стефана - Федором Яворським.
Музей рідкісної книги НДУ ім. Миколи Гоголя
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23

125 років від дня народження Митрофана Васильовича ЛЕВЧЕНКА (1890-1955), історика-візантиніста.
Випускник Ніжинського Історико-філологічного інституту кн. Безбородька (1915).

Доктор історичних наук. Керівник Ленінградського відділення Інституту історії АН СРСР (1940-1944). За його ініціативи на історичному факультеті Ленінградського державного Університету була організована кафедра візантинознавства.
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1

35 років від часу заснування (1980) Ніжинської
міської централізованої бібліотечної системи
(ЦБС).
У складі ЦБС: Ніжинська міська центральна бібліотека
ім. М.В. Гоголя, бібліотека-філіал №1 (для дорослих),
бібліотека-філіал №2 (для дорослих), бібліотека-філіал
№3 (для дітей), бібліотека-філіал №4 (для дітей).
Книжковий фонд ЦБС складає станом на 01.01.2015 року
273 890 примірників.

1 65 років від дня народження Сергія Микола-

йовича РИБАКА (1950), художника-абстракціоніста, графіка, поета.
Живе і працює у Ніжині. Виконав ряд монументальних робіт у Ніжині та області.

Близько 150 робіт знаходяться у приватних зібраннях
України, Росії, США, Швейцарії, Франції та ін. Роботи
експонуються в галереї «Роксолана» (Чикаго, США). Автор
поетичної збірки «Серебряная нить» (2004).

Смарагдові піраміди. Худ. Сергій Рибак

Світ риб. Худ. Сергій Рибак
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(21 лист. за ст. ст.) – 190 років від дня народження
Миколи Олексійовича ЛАВРОВСЬКОГО (1825-1899),
українського історика, філолога, педагога, сановника.
Перший директор Ніжинського Історико-філологічного інституту кн. Безбородька (1875-1882). Засновник наукового друкованого органу «Известия Нежинского историко-филологического института
князя Безбородко». Вперше дослідив життя і творчість Миколи Гоголя ніжинського періоду. У 2010 році
бібліотеці НДУ ім. Миколи Гоголя присвоєно його ім’я.

3

Член-кореспондент Імператорської Академії Наук (1879).
Дійсний член Імператорської АН (1890). Член-засновник
Харківського історико-філологічного товариства, член Історичного товариства Нестора-літописця. Ректор Варшавського
університету (1883-1890). Попечитель Дерптського (Тарту,
Естонія) навчального округу (1890-1899).
Основні праці: «Заметка о тексте русских былин» (К., 1877),
«Памятники старинного русского воспитания» (К., 1879),
«Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине: 18201832» (Київ, 1879).

75 років від дня народження Леоніда Лаврентійовича КУДЕЛІ (1940-1998), оперного співака
(ліричний тенор), педагога, уродженця Ніжина.
Навчався у ніжинських середніх школах №3, №7.

4

135 років від дня народження Йога́ннеса АА́ ВІКА
(ест. Johannes Aavik) (псевдонім – Й. Рандвере (J. Randvere) (1880-1973), естонського мовознавця, реформатора і стандартизатора сучасної естонської мови.
Випускник Ніжинського Історико-філологічного
інституту кн. Безбородька (1905).

8

Заслужений артист Білорусії, соліст Академічного хору
Білоруського телебачення та радіо (1966-1994). Викладав
у Мінському інституті культури та у Державному театрі
музичної комедії Білорусії. Виконавець оперних арій, італійських, українських, російських, білоруських пісень.
Гастролював у Росії, Польщі, Німеччині, Австрії та інших
країнах.

У 1904 р. листується з Ґеоргом Брандесом відносно
ідей модернізації естонської мови. Ініціатор унікального
експерименту з реконструкції та радикального оновлення
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естонської мови, що зачепило навіть її граматичні основи. Аавік не боявся створювати нові основи слів,
виходячи з асоціативності звуків і смислових значень.
Разом із поетом і перекладачем Віллемом Рідала зумів
впровадити в сучасну естонську мову понад 300 нових
слів. Серед найпоширеніших граматичних винаходів
Аавіка – i-superlatiiv. Соратник Густава Суйте, засновника
літературної організації «Молода Естонія». На острові
Сааремаа в місті Курессааре створено музей Аавіка.

11

(27 листопада за ст. ст.) – 205 років від дня народження Миколи Яковича ПРОКОПОВИЧА (18101857), поета, перекладача, педагога.
Випускник Ніжинської Гімназії вищих наук кн. Безбородька. Однокурсник та близький друга Миколи
Гоголя. Редактор першого 4-х томного «Зібрання
творів» М.В. Гоголя.
Численне листування М.Я. Прокоповича з Миколою Гоголем
стало відомим завдяки публікаціям М.В. Гербеля в журналах
«Современник» (1858. Т. 67, февраль) та «Русском Слове»
(1859, № 1). У 1858 році М.В. Гербель також видав зібрання
віршів поета.

16 10 років від часу відкриття (2005) у Ніжині
пам’ятника знаменитому ніжинському огірку.

Це перший пам’ятник овочу на території України. Автор
проекту – місцевий митець Леонід Воробйов.

17 50 років від дня народження Лариси Миколаївни

МИЦИК (1965), історика.
Декан історико-юридичного факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (з 2005 р.).

Кандидат історичних наук (1993), доцент (1997). Стажувалася в Центрі вивчення демократії університету Квінз
(Канада) (1999), в університеті штату Айова та Американській Федерації Викладачів (Вашингтон, США) (20012002), в університеті штату Небраска (Лінкольн, США)
(2008). Нагороджена медаллю «Петро Могила» МОН
України (2005). Має близько 70 наукових публікацій.
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100 років від дня народження Миколи Андрійовича
ІСАЄНКА (1915-1996), військовика, танкіста. Герой
Радянського Союзу (1946).
Закінчив Ніжинський технікум механізації сільського
господарства (1938).

18

Учасник Другої світової війни. Нагороджений орденами
Леніна, Червоного Прапора, Вітчизняної війни I і II ст.,
Трудового Червоного Прапора та медалями. Похований у
місті Чернігові.

(6 за ст.ст.) – 145 років від дня народження Антона
Лаврентійовича ДРОБ’ЯЗКА (1870-1941), правознавця, уродженця Ніжина.
Закінчив Ніжинську гімназію (1889).

18

Випускник Університету Святого Володимира у Києві
(1894). Досліджував питання цивільного права та соціології.
У липні 1941 року заарештований за звинуваченням у
антирадянській агітації, помер у Лук’янівській в’язниці Києва
(за іншими даними – розстріляний без суду).

80 років від дня народження Віталія Михайловича
ПРИГОРОВСЬКОГО (псевдоніми: В. Білокрил, В. Остерський, П. Сокорина) (1935), журналіста, краєзнавця, поета, уродженця с. Сального Ніжинського району.
Випускник Ніжинського педінституту ім. М.В. Гоголя
(1956). Редактор міськрайонної газети «Ніжинський
вісник» (1985-2000). Живе у Ніжині.
Вчителював на Волинщині та Чернігівщині (1956-1969).
Старший науковий працівник Сосницького літературномеморіального музею О.П. Довженка (1969-1974). Член
Національної Спілки журналістів України (1980). Заслужений
журналіст України (1996). Дослідник життя і творчості Олександра Довженка. Має ряд значних публікацій у вітчизняній
і зарубіжній пресі.
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19

65 років від дня народження Олександра Степановича САМІЙЛЕНКА (1950-1977), поета,
уродженця Ніжина.
Випускник Ніжинського педагогічного інституту
ім. М.В. Гоголя.

Працював у редакції обласної газети «Деснянська правда».
Його вірші друкувалися у журналах, колективних збірках,
альманахах «Чернігів», «На пагорбах століть», «Вітрила»,
«Заспів», «Обрані блискавицею…». Автор посмертної
збірки «Земні імена». Трагічно загинув.

22 100 років від дня народження Степана Андрійовича ХАРЧЕНКА (1915-1983), військовика. Герой Радянського Союзу (1942).
Працював на заводі «Ніжинсільмаш». Похований у
Ніжині.

В роки Другої світової війни – командир 752-го дальньобомбардувального авіаційного полку 24-ї бомбардувальної
авіаційної дивізії. Здійснив 78 успішних бойових вильотів, з
них 36 – вночі. Полковник у відставці (з 1961 р.).
Нагороджений двома орденами Леніна, чотирма орденами
Червоного Прапора, двома орденами Вітчизняної війни
1-го ступеня, орденом Олександра Невського та Червоної
Зірки.

24

275 років від дня народження Опанаса Филимоновича ШАФОНСЬКОГО (1740-1811), видатного
російського лікаря-епідеміолога, історика, економіста, статистика, етнографа.
Склав «Черниговского наместничества топографическое описание с кратким географическим и
историческим описанием Малой России», яке було
видане у Києві (1851), вже після смерті автора.
Значне місце у книзі займає опис Ніжина.
Медичну освіту і дипломи доктора філософії, правознавства
та медицини одержав у Галлі, Лейдені та Страсбурзі
(1756-1763). З 1769 року – старший лікар Московського
генерального шпиталю. Один із засновників російської
епідеміології.
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60 років від дня народження Ігоря Миколайовича
РУДИКА (1955-2009), педагога, журналіста.
Закінчив Ніжинський педагогічний інститут
ім. М.В. Гоголя. Викладав у школах Ніжина і району. Був заступником редактора газети «Вісті» та
редактором міського радіомовлення.

29

Відмінник народної освіти України. З 1994 р. – на журналістській роботі. Писав вірші. Друкувався у періодичних
виданнях та колективних збірниках.

110 років від дня народження Тимофія Власовича
ШАМРИЛА (1905-1941), українського політичного
і державного діяча, уродженця Ніжина.
Ремонтний робітник 8-ї дільниці служби шляхів
ст. Ніжин (1917-1941). Відповідальний секретар місцевого комітету залізничників ст. Ніжин (1926-1928).

Випускник Київського політехнічного інституту (1930),
Київського індустріального інституту (1936). Другий секретар
Дарницького райкому КП(б)У м. Києва (1937-1938). Третій
секретар Київського міськкому КП(б)У (1938-1939). Другий
секретар Київського міськкому КП(б)У (1939). Депутат
Верховної Ради УРСР 1 скликання (1938) Член штабу
оборони Києва у 1941 році. Офіційно вважався зниклим
безвісти. У 2011 році останки його та ще 127-х бійців і
командирів Червоної армії були знайдені й перезахоронені
на військовому меморіалі у Свято-Покровському храмі
с. Гатне Києво-Святошинського району. У Києві на його
честь названо (1975) вулицю в Шевченківському районі.
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персоналії
345 років від дня народження Івана Петровича МАКСИМОВИЧА
(вірогідно, 1670-ті рр.–1732), генерального писаря, перекладача, бібліографа,
редактора, лексикографа, уродженця Ніжина.
Був військовим канцеляристом полкової канцелярії Ніжина, де посаду
полкового судді займав його дядько Дмитро Максимович.
Племінник митрополита Івана Максимовича (Тобольського). Онук Максима
Васильківського (Печерського). Навчався у Київській Могилянській Академії. Був
довіреною особою гетьмана Івана Мазепи: за його дорученням їздив до польського короля Авґуста ІІ Сильного (1704). Генеральний писар в уряді гетьмана Пилипа
Орлика (з 1710 р.).
Займався літературною діяльністю. Завдяки Стефану Яворському став перекладачем
у Московській типографії.

250 років від дня народження Миколи
Васильовича ВУІЧА (1765-1836), російського
військовика, уродженця Ніжина.

Генерал-лейтенант. Вперше відзначився в російськотурецькій війні (1787-1791). Війну з французами закінчив
під стінами Парижу (1814) в званні генерал-майора.
Нагороджений орденами Св. Анни 1 ст. з діамантами,
Св. Георгія 4-го класу, Св. Георгія 3-го класу, Св.
Володимира 3 ст., хрестом за Ізмаїл та золотою шпагою
«за хоробрість» з діамантами.

165 років від дня народження Сергія Миколайовича ЖДАНОВА (18501903), філолога-еллініста.
Екстраординарний професор Ніжинського Історико-філологічного інституту
кн. Безбородька (з 1880 р.), ординарний професор (з 1881 р.).
Випускник С.-Петербурзького Історико-філологічного інституту (1871). Доктор грецької
словесності.
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155 років від дня народження Миколи Вікторовича
ААРОНСЬКОГО (Аронський) (1860-1929), революціонера, народника, члена партії «Народна воля»,
уродженця Чернігівщини.
Дворянин. Учень Ніжинської гімназії (кінець 1870
років). Був заарештований у Ніжині (лютий, 1880).
Засланий на каторгу до Сибіру (1881).
За постановою Особливої ради (1888) заборонено проживання в Чернігівській та Київській губерніях протягом 2-х
років.

155 років від дня народження Григорія Григоровича
АРТИНОВА (1860-1924), архітектора, уродженця
Ніжина.
Походив із родини ніжинських греків. Брат відомого київського архітектора Михайла Григоровича Артинова.
Вінницький міський архітектор (1900-1919), цивільний
інженер, генерал-лейтенант будівельної комісії на службі
військового відомства (до 1914 р.). Збереглося понад 30
будинків, створених за проектами Григорія Артинова. За
його проектом споруджено символ Вінниці – Водонапірну
вежу (1912).
Одна з центральних вулиць Вінниці названа на честь
архітектора Артинова. На День міста Вінниці була відкрита
(2010) оригінальна скульптура-пам’ятник Григорію Артинову (автор – львівський скульптор Володимир Цісарик).

140 років від дня народження Марії Миколаївни
КАШПРОВСЬКОЇ (1875-1942), лікаря.
Перша жінка-лікар на Чернігівщині та одна з перших жінок-лікарів в Україні. Працювала у Ніжині
з 1907 до 1926 року лікарем, зав. терапевтичним відділенням у Ніжинській земській лікарні, у
міській поліклініці (після 1917 року). Викладала на
фельдшерсько-акушерських курсах. У неї лікувалися Марія Заньковецька, Лукерія Полусмак, родичі
Марко Вовчок.
Закінчила Петербурзький Жіночий медичний інститут
(1907). Померла у Тбілісі.
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135 років від дня народження Болеслава Леонардовича ВЕРЖИКІВСЬКОГО (1880-1928), композитора, диригента, культурного діяча Ніжина.
Прибув до Ніжина в 1907 р. і разом з тіткою мадам Вегою (Гековою) організував
перший в Ніжині кінотеатр. Після приходу до влади більшовиків кінотеатр
було націоналізовано і перейменовано на Держкіно-16. Б.Л. Вержиківський
працював у ньому другим піаністом і диригентом оркестру. Викладав у
Ніжинському педагогічному інституті.
Виїхав за кордон (1928). Його власна збірка нот для оркестру та ансамблів (понад
3 тис. прим.) перейшла у власність Всеукраїнського фотокіноуправління (ВУФКУ) .

130 років від дня народження Івана Яковича
ПАВЛОВСЬКОГО (1885-1975) педагога.
Випускник Ніжинського інституту народної освіти
(1923). Викладач, завідувач кафедри мовознавства
НІНО (з 1931 р.). В 60-х роках повернувся до Ніжина.
Похований у Ніжині.
Зазнавав політичних репресій з 1933 року. Автор
праць з давньої літератури, фольклору, краєзнавства.

125 років від дня народження Івана Микитовича ХІМЧЕНКА (1890 – † ?),
військовика, уродженця Ніжина.
Підполковник Армії Української Народної Республіки. Брав участь у Першій світовій
війні. Останнє військове звання в армії Росії – штабс-капітан. На службі в Дієвій Армії
УНР з 1919 року. Учасник Першого Зимового походу. Лицар Залізного Хреста УНР. У
1920-1922 році – старшина 1-го збірного куреня 4-ї Сірої бригади 2-ї Волинської дивізії
Армії УНР. Подальша доля невідома.

115 років від дня народження Анжеліни Болеславівни ЛУЧИЦЬКОЇ (1900-1987), артистки, громадської діячки.
Працювала у Ніжинському драматичному театрі
ім. М. Коцюбинського з перших днів його заснування.
Депутат Ніжинської міської ради депутатів трудящих
(1947, 1949, 1953, 1957).
Заслужена артистка УРСР (1949). Зіграла більше 200
ролей.
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105 років від дня народження Марка Івановича
ПОВОДА (1910-1985), педагога.
Працював (1935-1963 рр.) у Ніжинському державному педагогічному інституті ім. М.В. Гоголя деканом факультету мови і літератури, зав.
кафедрою філософії, ректором (1954-1963). У
1941 році організував евакуацію викладачів і
матеріальних цінностей в глибокий тил. За його
ініціативи у Ніжині був відкритий перший на
Україні музично-педагогічний факультет (1958),
створена кафедра музики та співів.
Кандидат філософських наук, доцент. Учасник Другої
світової війни. Нагороджений орденом Леніна.
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цього року виповнюЄться
355 років від часу заснування
(1660) у Ніжині Введенського жіночого монастиря.
Заснувала його Ганна Бреславська, вдова полковника Стародубського полку.
У середині XIX ст. у школі живопису (іконописна школа-майстерня) монастиря викладали відомі художники, вихованці Петербурзької Академії мистецтв Павло
Давиденко, Андрій Горонович,
Родіон Музиченко-Цибульський.
16 листопада 2011 року з благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира, відбулося
перепоховання чесних останків колишньої настоятельки монастиря ігумені Смарагди.
8 травня 2012 року Священний Синод Української Православної Церкви благословив
місцеве прославлення та шанування преподобної Смарагди Ніжинської.
Розташований за адресою: вул. Овдіївська, 46.

340 років від часу заснування (1675) Ніжинського грецького церковного
братства.
285 років від часу затвердження (1730) нового гербу
Ніжина.
Розроблений художником А. Барановим за ескізами графа
Ф. Санті. Герб розміщувався на французькому чотирикутному
щиті, загостреному донизу. На щиті жезл обвитий зміями –
кадуцей – символ бога Меркурія – покровителя торгівлі, та
дві руки, що об’єдналися потиском, символізували укладення
торгової угоди.

275 років від часу відкриття (1740) у Ніжині аптеки
Якова Штурма, першого фармацевтичного закладу
на Лівобережжі.
84

Öüîãî ðîêó âèïîâíþºòüñÿ
250 років від часу завершення будівництва
(1765) у Ніжині мурованого Храму Святої
Покрови.
Збудований у стилі українського бароко за типом
«тетраконхового» храму на честь Ніжинського Покровського ярмарку.
Розташований за адресою: вул. Подвойського, 23.

240 років від часу завершення будівництва
(1775) у Ніжині церкви Воздвиження Хреста
Господня.
Вдова ніжинського полковника Петра Розумовського
(родичка гетьмана України Кирила Розумовського),
пожертвувала великі кошти на будівництво нового
кам’яного храму замість старої дерев’яної церкви, де
був похований її чоловік.
Будівля церкви є яскравим взірцем майстерності ніжинських будівельників доби пізнього бароко. Розташована
за адресою: вул. Воздвиженська, 21.

210 років від часу завершення будівництва
(1805) у Ніжині мурованої церкви Вознесіння
Господнього.
Церква збудована завдяки старанням священика
Никифора Топальського на кошти осавула Тарасовича
та пожертви ніжинських прихожан на місті спаленого
дерев’яного храму XVII ст. Розташована за адресою:
вул. Овдіївська, 117

195 років від часу заснування (1820) бібліотеки
Ніжинської Гімназії вищих наук князя Безбородька (тепер – бібліотека імені академіка
М.О. Лавровського Ніжинського державного
університету імені Миколи Гоголя).
Одна з найстаріших бібліотек вищих навчальних закладів України. В основу фонду покладено 2500 томів
з особистого книжкового зібрання фундатора Гімназії
О.А. Безбородька, подарованих його онуком гр. О.Г. Кушельовим-Безбородько.
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150 років від часу заснування (1865) у Ніжині
пожежної частини.
Перелік пожежної техніки того часу складався з кінного
пожежного ходу із ручним насосом, димовими масками,
ручними драбинами, мішками і рукавами.

140 років від часу відкриття (1875) філологічного факультету Ніжинського державного
університету ім. Миколи Гоголя.
Найстаріший факультет в університеті, який сформував відомі наукові
філологічні школи та напрямки: лінгвістична палеонтологія слов’ян, слов’янська
акцентологія, праслов’янська мова та її граматика, міжслов’янські літературні взаємини,
класичні мови тощо, з якими пов’язані імена видатних вчених академіків М.О. Лавровського,
П.В. Нікітіна, М.Н. Сперанського, членів-кореспондентів Академії наук Р.Ф. Брандта,
А.С. Будиловича, Г.А. Ільїнського, В.І. Рєзанова, професорів М.І. Соколова, І.І. Іванова,
В.В. Качановського, К.Ф. Радченка та ін. Тут написав основні свої праці видатний психолог
та філософ, засновник Психологічного товариства Росії М.Я. Грот.

130 років від часу заснування (1885) у Ніжині метеорологічної станції.
Із 1896 року видавала щоденні бюлетені про погоду в Ніжинському повіті. Спочатку
розміщувалася в приміщенні Ніжинського Історико-філологічного інституту кн. Безбородька,
а з 1904 року – в будинку Ніжинського середнього технічного училища А.Ф. Кушакевича.

110 років від часу створення (1905) Ніжинського камерного квартету за
ініціативою Ф.Д. Проценка.
Керівник – скрипаль Видрович (згодом закінчив Петербурзьку консерваторію, в 1914 р. –
диригент Лондонського симфонічного оркестру). Учасником квартету був знаменитий
віолончеліст С.В. Вільконський, майбутній професор Київської консерваторії. Квартет
давав благодійні концерти, виступав на вечорах музично-драматичного товариства.
Проіснував до 1918 р.

100 років від часу відкриття (1915) у Ніжині кінного трамвая (конка).
Існував до середини 20-х років XX століття.

95 років від часу створення (1920) Ніжинського симфонічного оркестру.
Керівник – Б.Л. Вержиківський, композитор і диригент. Репертуар оркестру складався з
творів М. Глінки, М. Лисенка, С. Гулака-Артемовського, В. Моцарта, Л. Бетховена та ін.

90 років від часу заснування (1925) у Ніжині державного видавництва
«Нове село».
Розташовувалось в міській друкарні на вул. Радянській, друкувало й поширювало в
межах міста повітову газету «Нове село». Також випускало книги і брошури, здійснювало
торгівлю періодичними виданнями. Припинило своє існування 1 серпня 1926 року.
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85 років від часу відкриття (1930) Ніжинського ветеринарного технікуму.
Готував ветеринарних фельдшерів і ветеринарних фармацевтів. У 1956 році об’єднався
з Чернігівським зоотехнічним технікумом.

85 років від часу ліквідації (1930) Ніжинського округу.
Постановою Ради Народних комісарів в Україні замість 59 округів створювалось 23
області. Відтак Ніжинщина увійшла до складу Чернігівської області, а Ніжин перетворився
на районний центр.

70 років від часу заснування (1945) Ніжинської станції юних техніків.
Навчають основам авіа- та автомоделювання, комп’ютерного дизайну, художньої
творчості.

50 років від часу відкриття (1965) пам’ятника Якову
Петровичу Батюку, керівнику Ніжинської підпільної
комсомольсько-молодіжної організації в роки Другої
світової війни.
Скульптор Григорій Гутман (1916-1971). У вересні 1993 року бюст
перенесено з рогу вулиці Я. Батюка і площі М. Заньковецької на
початок вулиці імені Батюка неподалік від площі І. Франка.

25 років від часу відкриття (1990) пам’ятного Знаку
воїнам-землякам у роки Другої світової війни.
Архітектор Григорій Шмаровоз. Розташований на площі ім. М. Гоголя (біля університету).

20 років від часу відкриття (1995) у Ніжині Центру Милосердя.
Перший у Чернігівській області центр з обслуговування одиноких престарілих людей.
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Місто відвідУВали
295 років тому (1720) Олександр Данилович Меншиков (1673-1729), російський державний і військовий діяч,
генералісимус (1727), один із найближчих поплічників
царя Петра I. Зруйнував гетьманську столицю Батурин
(1708).
205 років тому (19-20 серпня 1810 р.) Іван Михайлович
Долгоруков (1764-1823), російський поет, драматург,
мемуарист із роду Долгорукових.
190 років тому (31 травня – 1 червня 1825 р.) Олександр Сергійович Грибоєдов (1795-1829), видатний
російський поет, драматург, дипломат.
Зупинявся на ніжинській Поштовій станції, проїжджаючи до
Києва. У вересні того ж року дорогою на Кавказ також кілька
днів провів у Ніжині.

190 років тому (1825) Адам Міцкевич (1798-1855),
польський поет.
Зупинявся на ніжинській Поштовій станції, проїжджаючи із Петербурга до Одеси.
70 років тому (11 липня 1945 р.) делегація письменників,
в яку входили Остап Вишня, Степан Олійник, критик
Г. Овчаров та ін.
Письменники виступали перед жителями міста.

45 років тому (18 березня 1970 р.) Олесь Терентійович
Гончар (1918-1995), український письменник, літературний критик, громадський діяч.
Перший лауреат премії імені Тараса Шевченка. Відбулися творчі
зустрічі у Ніжинському міському Будинку культури та у Ніжинському
державному педагогічному інституті ім. М.В.Гоголя.

88

Âîíè çàãèíóëè çà Óêðà¿íó

Вони загинули за Україну
БИКОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ (1989-2015)
Народився 24 жовтня 1989 року в м. Ніжині. Навчався у
Ніжинській школі-гімназії №3. Закінчив Київський транспортний
технікум, потім Київський Славістичний університет. Воював у
зоні АТО з листопада 2014 року старшим розвідником-оператором розвідувального відділення розвідувального взводу 90го окремого аеромобільного батальйону 95-ї аеромобільної
бригади високомобільних десантних військ Збройних сил України. Загинув 26 лютого 2015 року під Ясинуватою Донецької
області. Похований 2 березня 2015 року в Ніжині.

БАШИРОВ ТАХІР ТАХІРОВИЧ (1985-2015)
Народився 25 лютого 1985 року в м. Ніжині. Закінчив ЗОШ №15,
потім ПТУ №35. За частковою мобілізацією призваний до лав
ЗСУ 28 серпня 2014 року. Проходив службу у 1-му танковому
батальйоні. Загинув у кінці січня 2015 року під Авдіївкою
на Донеччині. Похований 29 січня 2015 року в Ніжині на
Гуньківському кладовищі.

ТКАЧЕНКО РУСЛАН АНДРІЙОВИЧ (1993-2015)
Народився 30 липня 1993 року. Навчався у ЗОШ №10. Здобув фах
слюсаря з ремонту автомобілів, електрозварника у Ніжинському
професійному аграрному ліцеї. 3 серпня 2014 року мобілізований
до лав ЗСУ, воював у складі 128-ї стрілкової бригади. Загинув 25
січня 2015 року під Дебальцевим під час виконання завдань у зоні
АТО. Похований 29 січня 2015 року в Ніжині на Мигалівському
кладовищі.

89

Êàëåíäàð çíàìåííèõ ³ ïàì'ÿòíèõ äàò ì³ñòà Í³æèíà

РОКОВИНИ
ГОРБЕНКО ІГОР ІГОРОВИЧ (1983-2014)

Народився 13 січня 1983 року в м. Ніжині. Закінчив Ніжинську
гімназію №3. Навчався у Чернігівському військовому ліцеї та
Полтавському інституті зв’язку. Український спецпризначенець,
підполковник групи «Альфа» Служби безпеки України. Загинув 24
червня 2014 року під містом Слов’янськом в районі гори Карачун
у збитому військовому гелікоптері. Похований 3 липня 2014 року
у смт. Гостомель Київської області. Посмертно нагороджений
Орденом Богдана Хмельницького III ступеня з присвоєнням
військового звання «підполковник». 1 вересня 2014 року у Ніжинській гімназії №3 відкрито меморіальну дошку Ігорю Горбенку.

РЯБУХА СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ (1991–2014)
Народився 28 березня 1991 року в м. Ніжині. Закінчив Ніжинську
ЗОШ № 6 (2006). Навчався у Київському вищому професійному
училищі залізничного транспорту (2006–2009). Із перших днів
брав активну участь у Революції Гідності та у травневих подіях в
Одесі. Служив гранатометником у 24-му Батальйоні територіальної
оборони «Айдар». Героїчно загинув під час бою в районі м. Щастя
Луганської області 17 червня 2014 року від пострілу БМП,
закривши собою двох бойових товаришів. Похований у Ніжині.

ЯКОВЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ (1989-2014)
Народився 9 квітня 1989 року в с.Чаган (Казахстан). Навчався у
Ніжинській ЗОШ №7 (1996–2006). 10 травня 2014 року призваний
на військову службу за частковою мобілізацією. За час служби у
41-му батальйоні територіальної оборони «Чернігів-2» старший
солдат Яковенко Денис опанував навички снайпера, розвідника,
медичного брата. Загинув 04 вересня 2014 року від обстрілу
мінометного вогню під містом Дебальцевим Донецької області.
Похований у Ніжині.

МАКЕДОН ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ (1969–2014)
Народився 5 листопада 1969 р. у м. Ніжині. Проходив службу в
органах внутрішніх справ Ніжина та Києва (з 1990 року). У 45 років
Віктор Македон пішов на пенсію та коли в країні трапилася війна,
знову відновився на службі. 16 червня 2014 року зарахований до
списків особливого складу БПСМОП «Миротворець». Служив
у 3-му Добровольчому батальйоні патрульної служби міліції
особливого призначення «Дніпро-1». Загинув 22 липня 2014 року.
Похований у Ніжині.
90

Âîíè çàãèíóëè çà Óêðà¿íó
Загін Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
ДСНС в Ніжині здійснював перебазування з м. Ніжина Чернігівської області
до аеродрому м. Чугуєва Харківської області на вертольоті Мі-8 ЗСУ.

Члени екіпажу:
РУСЛАН РЕДЬКІН, ОЛЕКСАНДР ЛИСИЧЕНКО,
ВОЛОДИМИР МИХАЙЛИК
загинули 21 червня 2014 року.
22 червня 2014 року в результаті огляду місцевості з повітря у районі населеного пункту
Лизогубівка поблизу м.Чугуєва були виявлені уламки вертольота
і тіла загиблих усіх членів екіпажу.
РЕДЬКІН РУСЛАН ВІКТОРОВИЧ (1977–2014)
Народився 23 квітня 1977 року в м. Охтирці Сумської області.
Підполковник служби цивільного захисту, командир авіаційної
ескадрильї спеціального призначення на вертольотах САЗ
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС
України. Похований в м. Бердичеві Житомирської області. Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

ЛИСИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ (1977-2014)
Народився 25 листопада 1977 року в м. Маріуполі Донецької
області.
Штурман авіаційної ескадрильї спеціального призначення на
вертольотах САЗ. Похований у рідному місті. Нагороджений
орденом «За мужність» III ст.(15.07.2014).

МИХАЙЛИК ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ (1975-2014)
Народився 24 вересня 1975 року в с. Слободі Буринського району
Сумської області.
Бортовий інженер авіаційної ескадрильї спеціального призначення
на вертольотах САЗ. Похований у своєму селі.

СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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Для тих, хто хоче знати більше
Джерела у фондах центральної бібліотеки
1. Енциклопедія сучасної України / Національна академія наук України,
Наукове товариство ім. Шевченка, Інститут енциклопедичних
досліджень НАН України. – т.1-10. – К: 2001-2010.
2. Євреї в Ніжині: науковий збірник. – Ніжин : Просвіта, 2001. – 179 с.
3. Єрмоленко В. Сторінки історії: [минуле Ніжина у фактах і датах із 1805
по 1941 рік] / В. Єрмоленко // Під прапором Леніна. – 1984. – 8лют.
(№23). – С. 4; 14 лют. (№ 26). – C. 3.
4. Історія Ніжина мовою дат : довід. видання : [у хронології подано перебіг
важливих подій у місті впродовж 1078-1992 років] / упоряд.: М. Шкурко;
Т-во укр. мови ім. Т. Шевченка «Просвіта». – К.; Ніжин, 1993. – 15 с.
5. Коткова Л.І. Мікротопонімія міста Ніжина: посібник / Л.І. Коткова. –
Ніжин, 2004. – 37 с.
6. Крізь далеч гомінку: нарис-довідник. – Ніжин: ТОВ «Видавництво
«Аспект-Поліграф», 2008. – 256 с.
7. Моціяка П.П. Ніжинський Історико-філологічний інститут князя
Безбородька у портретах його директорів. – Ніжин : Видавець ПП
Лисенко М.М., 2011. – 312 с.
8. Ніжин: древній і завжди юний. Добірка матеріалів досліджень з історії,
краєзнавства та топоніміки Ніжина за останні роки XX століття / Упоряд.
Л.Б. Петренко. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2004.
– 384 с.
9. Ніжин // УРЕ. – К., 1962. – Т. 10. – С. 107-108.
10. Ніжин : із глибини віків…: матеріали з краєзнавства Ніжина / Упоряд.
Л.Б. Петренко. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2008.
– 428 с.
11. Нежин : очерк-путеводитель / авт. текста Г.П. Васильковский; фото И.
Я. Довгоброда и др. – К.: Мистецтво, 1986. – 127 с.: ил.
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12. Ніжин запрошує на гостину: путівник / Петренко Л.Б. – Ніжин: Видавець
ПП Лисенко М.М., 2013. – 136 с.
13. Поляки в Ніжині: збірник стат. і матер. / упоряд. Ф.Ф. Бєлінські. – Ніжин:
ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. – 152 с.
14. Рудик І. Ніжин на порозі золотого віку: [історія і сучасність Ніжин від
другої половини XVIIIст. до 2003 року] / І. Рудик // Вісті. – 2003. – 10
жовт. (№41). – С. 4.
15. Самойленко Г.В. Марія Заньковецька і Поліський край. – Ніжин :
Видавництво НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. – 159 с.
16. Самойленко Г.В., Самойленко О.Г. Ніжинська вища школа: сторінки
історії. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя; ТОВ «Видавництво
«Аспект-Поліграф», 2002. – 420 с.
17. Самойленко Г.В. Гоголь и Нежин : монографія. – Нежин: ООО
«Видавництво «Аспект-Поліграф», 2008. – 316 с.
18. Чернігівці – лауреати державних премій : довідник / упор. Т.П. Журавльова, Л.П. Ларіонова, С.М. Сергеєва; Чернігівський історичний музей
імені В.В. Тарновського. – Чернігів, «ПВК «Десна», 2012. – 416 с.
19. Ніжин // Чернігівщина: енциклопедичний довідник / За ред. А.В. Кудрицького. – К.: «Українська Радянська Енциклопедія» ім. М.П. Бажана,
1990. – С. 492-499.
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Іменний покажчик
Аавік Йоганнес 75
Ааронський Микола Вікторович 81
Август ІІ Сильний (польський король) 80
Адріанов Павло Олександрович 61
Адріанова-Перетц Варвара Павлівна 61
Алексєєнко Лариса Григорівна 14
Алексєєнко Михайло Федорович 45
Андржійовський Антон Лук’янович 48
Андріанов (див. Адріанов Павло)
Аронсон Борис Соломонович 62
Аронсон Соломон 62
Аронський (див. Ааронський)
Артинов Григорій Григорович 81
Артинов Михайло Григорович 81
Ахрієв Чах Ельмурзайович 34
Байрон Дж. 33
Баранков Олег Григорович 12
Баранов А. 84
Баранович Лазар 54
Баранько В’ячеслав Григорович 52
Баринов Давид Маркович 39
Баришніков Михайло 63
Батюк Яків Петрович 63, 87
Баширов Тахір Тахірович 89
Безбородько Ілля Андрійович 66
Безбородько О.А. 85
Безперчий Дмитро Іванович 65
Беклемішев В.О. 66
Белоруссов (див. Бєлорусов Іван)
Бережков Михайло Миколайович 69
Березюк Марія Олексіївна 44
Бетховен Л. 86
Бєлорусов Іван Михайлович 38
Биков Олег Володимирович 89
Білокрил В. 77
Богомолець Михайло Федорович 49
Богомолець Олександр Михайлович 49
Богомолець Олександр Олександрович
49, 51
Богушевич Франциск Казимирович 21
Божко Григорій Якович 71

Боровиковський В. 48
Бранде Георг 75
Брандт Р.Ф. 86
Бреславська Ганна 84
Бровко Іван Венедиктович 7
Бровченко Марія 18
Брюлов Карл 45, 65
Будилович А.С. 86
Бурачек Степан Онисимович 6
Буштедт Петро Андрійович 61
Варагаш Любомир Іванович 32
Василенко Григорій Іванович 32
Васильківський (Печерський) Максим 80
Васильківський Григорій Петрович 71
Васильківський С.І. 65
Ващенко Василь Семенович 19
Венеціанов Олексій Гаврилович 14, 46
Вергілій 54
Вержиківський Болеслав Леонардович 82,
86
Вернадський В.І. 70
Вертай Б.П. 42
Видрович, скрипаль 86
Вишневецький Іван 32
Вишня Остап 88
Вільконський С.В. 51, 86
Власенко В.П.42
Вовчок Марко 81
Волков Роман Михайлович 62
Володимир, Митрополит Київський і всієї
України 84
Воробйов Леонід 76
Вуіч Микола Васильович 80
Гадзінський Олександр Євгенович 38
Галицький Микола 30
Ге М. 48
Гекова (мадам Вега) 82
Гербель М.В. 43, 76
Герцен О. 48
Гіппіус Наталія Миколаївна 65
Гладилін Владислав Миколайович 49

94

íà 2015 ð³ê
Глінка М. 86
Гоголь М. 40, 43, 46, 48, 66
Гомер 54
Гомін Лесь 23
Гончар Анатолій Михайлович 52
Гончар Олесь Терентійович 88
Горбачевський Іван Іванович 57
Горбенко Ігор Ігоревич 90
Горіловський Леонід Михайлович 9
Горностай Павло Петрович 12
Горонович Андрій 84
Грабовський Н. 34
Гребінка Є. 46
Грибоєдов Олександр Сергійович 88
Грот М.Я. 86
Грушевський Михайло 10
Губіна Любов 56
Гулак-Артемовський С. 86
Гумилевський Дмитро Григорович (див.
Філарет, Архієпископ)
Гутман Григорій 87
Гюго В. 33
Давиденко Павло 84
Даденков Микола Федорович 26
Даневський Пій Никодимович 34
Данилов В.В. 51
Даніч Лідія Олександрівна 49
Даньшина Наталія 20
Десницький Семен Юхимович 60
Долгоруков Іван Михайлович 88
Дорохін Володимир 23
Дорошенко Вадим Олександрович 19
Доценко О.М. 42
Дроб’язко Антон Лаврентійович 77
Дрочинський (див. Дорошенко Вадим)
Дуб’янський Віктор Вікторович 70
Дюков Володимир Андрійович 34
Екеблад Християн Адольфович 35
Жданов Сергій Миколайович 80
Желтоплясов Іван Федорович 4
Забіла (Забелло) Пармен Петрович 48
Заньковецька Марія Костянтинівна 9, 81
Зеленько Анатолій Степанович 39
Іванов І.І. 86
Ігнатенко Володимир Пимонович 8
Ільїнський Г.А. 86
Ісаєнко Микола Андрійович 42, 77

Калібаба Дмитро Панасович 39
Канівець Валентина Михайлівна 8
Кантура С. 64
Канюка Олександр Кузьмович 68
Кармінський Мойсей (Михайло)
Семенович 44
Качановський В.В. 86
Кашпровська Марія Миколаївна 81
Кирилюк Надія Іванівна 26
Кириченко (див. Пономаренко Любов)
Клепак Людмила Валентинівна 43
Клименко Петро Павлович 44
Кнішман Олександр Шмульйович 68
Коваленко Євгенія Іванівна 18
Козаченко Василь 32
Козирь Леонід Іванович 57
Козловський Іван Павлович 5
Кокотюха Андрій Анатолійович 70
Кольцов О. 46
Кониський Георгій 43
Коробка П. 26
Королевич Олександр Дмитрович (див.
Лесь Гомін)
Корольов Сергій Павлович 7
Костомаров М. 40
Коцюбинський Михайло 48
Крашенніков П. 56
Крестинська Г.Ф. 50
Крутько Микола Якович 64
Куделя Леонід Лаврентійович 75
Кузьменко Валерій Петрович 68
Кукольник Василь Григорович 10
Кукольник Нестор 10
Кукольник Павло 10
Куліш Пантелеймон 40
Курчатов І.В. 51
Кушакевич А.Ф. 42, 86
Кушельов Григорій Григорович 55
Кушельов-Безбородько Олександр
Григорович 55, 85
Лавровський М.О. 86
Лавровський Микола Олексійович 75
Лазаренко О.М. 51
Левченко Митрофан Васильович 72
Левченко П.О. 66
Леонов В.С. 33
Лисенко М. 86
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Лисиченко Олександр Миколайович 91
Лисянський Юрій 54
Литвинець Ірина 20
Ліницька Любов 9
Ломоносов М. 48
Лукач Василь Степанович 42
Лучицька Анжеліна Болеславівна 82
Любич-Романович Василь Гнатович 33
Ляскоронський Василь Григорович 5
Мазепа Іван 80
Мак Ольга 19
Макаренко А.С. 26
Македон Віктор Михайлович 90
Максимович (Тобольський) Іван 80
Максимович Іван Андрійович 61
Максимович Іван Петрович 80
Максимович Іоанн 54
Малєванський Григорій Васильович 6
Малинка Олександр Никифорович 50
Малиш-Федорець Марія Євгеніївна 9
Манілов Григорій Феофанович 8
Марков М. 69
Меншиков Олександр Данилович 88
Микола I (російський імператор) 10, 58
Миронець Іван Дмитрович 48
Мисник Прокоп Дмитрович 22
Михайлик Володимир Георгійович 91
Михайло Павлович (великий князь) 10
Михед П.В. 56
Мицик Лариса Миколаївна 76
Мільвуа Ш. 33
Мінченко Марія Євгеніївна (див. МалишФедорець)
Міцкевич Адам 33, 88
Могила Петро 54
Мокрицький Андрій 45
Мокрицький Аполлон Миколайович 45
Мокрицький Олександр 45
Мокрицький Петро 45
Москалець В.К. 51
Моховий Сергій Петрович 42
Моцарт В. 86
Музиченко Олександр Федорович 50
Музиченко-Цибульський Родіон 84
Муравйов Михайло 10
Неділько Георгій Якович 12
Некрасов М. 48

Нестеров В. 56
Нечай-Гумен Володимир Юлійович 63
Нечкін В.І. 42
Нечкіна М.В. 42
Нікітін П.В. 86
Овчаров Г. 88
Олександр ІІ (російський імператор) 35
Олександра Петрівна (велика княгиня) 58
Олійник Степан 88
Орлик Пилип 80
Остерський В. 77
Острянко Андрій Миколайович 5
Павлів Йосип Петрович 36
Павловський Іван Якович 82
Перов В.Г. 46
Петр В’ячеслав Іванович 13
Петро І (російський цар) 88
Пирогов Микола Іванович 20
Пінчук Степан Петрович 31
Платон 54
Плаушевська Олена Володимирівна 16
Плаушевський Володимир Якович 16
Повод Марко Іванович 83
Подвойський Микола Ілліч 13
Полоцький Симеон 54
Полулях М.Г. 42
Полусмак Лукерія 81
Пономаренко Любов Петрівна 35
Постернак Степан Пилипович 27
Пригоровський Віталій Михайлович 77
Примак Ф.Я. 51
Примаченко Валерій Степанович 40
Прокопович Микола Якович 76
Проценко А.Ф. 51
Проценко Ф.Д. 86
Пушкін О. 48
Радивіловський Антоній 54
Радченко К.Ф. 86
Редькін Руслан Вікторович 91
Рєзанов В.І. 62, 86
Рибак Сергій Миколайович 74
Рідал Віллем 76
Різниченко Володимир Васильович 51, 63
Розумовський Кирило 85
Розумовський Петро 85
Романенко Валентин Петрович 15
Романовський (див. Любич-Романович)
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Рубинський Констянтин Іванович 34
Рубінов Яков Григорович 60
Руденко Михайло Іванович 4
Рудик Ігор Миколайович 79
Русова Софія 18, 21
Рябуха Сергій Вікторович 90
Савва Володимир Іванович 9
Савченко Юрій Андріанович 26
Садовський Микола 9
Сазоненко Ганна Стефанівна 21
Салтиков-Щедрін 48
Самійленко Олександр Степанович 78
Самойленко Григорій Васильович 30
Самокиш Микола Семенович 51, 64
Самородницький Петро Юхимович 5
Самчук Улас 32
Санті Ф. 84
Семенов Іван Іванович 60
Семирадський Г.І. 66
Сенченко Микола Іванович 31
Сигізмунд ІІІ (польський король) 22
Сластіон (Сластьон) Опанас Георгійович 7
Слинько Андрій Петрович 58
Смарагда, ігуменя 84
Сміт Адам 60
Смолій Валерій Андрійович 4
Соколов Н.І. 86
Сокорина П. 77
Сперанський М.Н. 86
Сребницький Іван Опанасович 43
Стаднюк Іван Фотійович 19
Стеблін-Камінський Єгор Павлович 26
Страшко Євгенія Матвіївна 28
Суйте Густав 76
Тарасенко Валерій Віталійович 45
Тарасович, осавул 85
Тарновський Василь Васильович (старший) 40
Татлін В.Є. 66
Тимошенко Галина Львівна 15
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Тичина Павло 10
Ткаченко М.С. 66
Ткаченко Руслан Андрійович 89
Толстой Д.А. 56
Топальський Никифор 85
Туптало-Ростовський Димитрій 54
Тургенєв І. 48
Уварова Наталія 20
Усатий С.М. 51
Філарет, Архієпископ 68
Харлампович Костянтин Васильович 49
Харченко Степан Андрійович 78
Хімченко Іван Микитович 82
Циндрик Людмила Мусіївна 18
Цісарик Володимир 81
Чернови, брати 58
Шамрило Тимофій Власович 79
Шафонський Опанас Филимонович 69, 78
Шевченко Тарас Григорович 7, 14, 40, 48,
54, 64
Шеньє А. 33
Шишкін І.І. 46
Шишко Валентина Сергіївна 70
Шишко Сергій 70
Шкуліпа Анатолій Григорович 54
Шкурко Тарас Миколайович 18
Шмаровоз Григорій 87
Шмарук Ісаак Петрович 51
Шмельов І.С. 38
Штрук Герман 62
Штурм Яков 84
Шумський Микола Олександрович 22
Щепкін Євген Миколайович 36
Щепкін Михайло 36
Яворський Стефан 54, 80
Яворський Федор 54, 71
Яковенко Денис Олександрович 90
Якуба Валерій Михайлович 38
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Висловлюємо подяку
за допомогу в підборі матеріалів:
Ларисі Алєксєєнко
Юрію Власовцю
Анатолію Зеленьку
Валентині Кулик
Олександру Морозову
Миколі Науменку
Віталію Пригоровському
Наталії Тирі
Олександру Уривалкіну
Миколі Шкурку

ПРИЙМАЮТЬСЯ ПРОПОЗИЦІЇ НА 2016 РІК
за адресою:
м. Ніжин, пл. Марії Заньковецької, 8
Тел.: (04631) 2-51-58; 7-13-18.
E-mail.: direktor_cbs@mail.ru
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Книгу видано за фінансової підтримки
Асоціації «Об'єднання підприємств Ніжинщини»
і Ніжинської міськрайонної благодійної організації
«Благодійний фонд «Ніжен»

Ніжинська міськрайонна благодійна організація
«Благодійний фонд «Ніжен»
здійснює діяльність щодо відродження
історико-культурної спадщини краю
Із пропозиціями, рукописами, внесками
звертатися за адресою:
вул. Московська, 7-а. м. Ніжин, 16608
тел./факс 04631 5-44-32
www.nizhen.syaivo.com
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Науково-популярне видання
Календар знаменних і пам'ятних дат
міста Ніжина на 2015 рік
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