Звіт ректора перед трудовим колективом
24 грудня 2015 року в актовому залі нового корпусу відбулася звітна доповідь ректора “Підсумки діяльності
колективу Ніжинського державного університету в 2015 році та завдання на новий навчальний рік”, де були
присутні викладачі, співробітники та студенти, які побажали взяти участь у конференції.
Звернувшись до аудиторії, О.Д. Бойко висвітлив ряд важливих питань. У своїй промові ректор зупинився на
основних результатах роботи і окреслив звіт за розділами.
У порівнянні з 2014 роком кількість випускників денної форми навчання зменшилася з 425 до 409, а магістрів
збільшилася з 107 до 138. При цьому кількість випускників, які не склали державні екзамени складає 1
людина проти 4 у минулому році.
На державне замовлення на денну форму навчання було прийнято 344 абітурієнти проти 394 у 2014; кількість
студентів, зарахованих на дену форму навчання за контрактом, зменшилася з 81 у 2014 до 42 у 2015.
Контингент студентів у 2015 році становить 2682, у т.ч.: за державним замовленням 1968, а на умовах
контракту 714.
У 2015 році збільшилася кількість викладачів, які захистили дисертаційні роботи – 10 чоловік проти 8 у
минулому році. Загальна кількість опублікованих праць складає 1158, а монографій та підручників 11. Зросла
динаміка організації наукових форумів – 55 проти 51 у минулому році. На 0,3% зросла динаміка
професорсько-викладацького складу Ніжинського державного університету.
Студенти та викладачі университету досягли високих результатів на фестивалях та конкурсах: Гран-прі VI
Міжнародного благодійного фестивалю «Барвиста осінь» та ІІ місце на фестивалі-конкурсі «Зірковий парад»
здобув студент 5 курсу факультету культури і мистецтв Ярослав Йотка (клас В.М. Курсона); Гран-прі
фестивалю-конкурсу «Зірковий парад» у номінації вокал та Гран-прі X Відкритого студентського музичного
конкурсу «Сесія-2015» здобув студент 4 курсу факультету культури та мистецтв Сергій Охонько (клас В.М.
Курсона); Гран-прі XVI Міжнародного молодіжного фестивалю «Мистецькі барви» здобула студентка 3 курсу
факультету культури і мистецтв Клапчук Валерія; Гран-прі ІV Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалюконкурсу хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси» у номінації «Народний танець» вікова категорія –
«молодь» (ансамбль народного танцю «Забава») керівник О. Пархоменко; Диплом лауреата Всеукраїнського
конкурсу мистецтв «Україна – моя любов» (I місце) здобула студентка 3 курсу факультету культури і
мистецтв Клапчук Валерія (інструментальне мистецтво: бандура), м. Запоріжжя; Диплом лауреата І премії VІ
Міжнародного благодійного фестивалю «Барвиста осінь» в номінації вокал здобула студентка 2 курсу
факультету культури та мистецтв А. Іваненко-Коленда (клас А.Б. Хоменко); Диплом лауреата І премії VІ
Міжнародного благодійного фестивалю «Барвиста осінь» в номінації вокал здобула студентка 2 курсу
факультету культури та мистецтв Т. Дяченко (клас А.Б. Хоменко); Диплом лауреата І місце ІІІ Міжнародного
фестивалю-конкурсу «Перлина мистецтва» номінація «Народний танець», вікова категорія – «дорослі»
(ансамбль народного танцю «Забава» керівник О. Пархоменко); Диплом лауреата І місце в номінації вокал на
Всеукраїнському фестивалі «Боромля» в номінації вокал здобула студентка 2 курсу Шевченко Ірина (клас
Коробки В.І.); Грамота за I місце на Міжнародному фестивалі аматорського мистецтва «Art Talеnt Fest-2015»
здобув студент 4 курсу факультету культури та мистецтв Ярослав Йотка (клас В.М. Курсона); Диплом за
зайняте І місце на Х Відкритому студентському музичному конкурсі «Сесія-2015» здобула студентка 2 курсу
Шевченко Ірина (клас Коробки В.І.); Диплом лауреата ІІ місце Відкритого студентського музичного конкурсу
«Сесія-2015 р.» здобув студент 4 курсу факультету культури та мистецтв Денис Степаненко (клас А.Б.
Хоменко); Диплом лауреата II премії II Міжнародного фестивалю конкурсу «Підкори сцену» здобула
студентка 3 курсу факультету культури і мистецтв Клапчук Валерія (жанр: інструментальне соло – бандура);
Диплом лауреата ІІ Премії на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Music dance fest» здобула
студентка класу Друзь Б.; Диплом лауреата ІІІ ПРЕМІЇ у номінації «Естрадний вокал» на ІІ Міжнародному
вокально-хоровому конкурсі «VICTORIA» здобула студентка Довгаль С. (класс Н.В. Крутько).
Багато робіт було виконано ремонтною бригадою університету: у навчальному корпусі №1 було зроблено
ремонт коридорів на другому поверсі, сходових клітин, фасаду. У навчальному корпусі №2 був зроблений
поточний ремонт аудиторій, роздягальні, фасаду, покрівлі. У гуртожитках був зроблений ремонт кімнат,
кухонь, коридорів, сходових клітин, булла улаштована спортивна площадка.
Майстернею університету було виготовлено 63 одиниці меблевих виробів, 341 одиниця столярних виробів, 41
шт. металопластикових вікон та дверей.
Члени трудового колективу одноголосно схвалили та затвердили звіт ректора Ніжинського державного
університету.
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