
ХРОНІКА ПОДІЙ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

ЗА КВІТЕНЬ 2016 року  
 

 

01 квітня – студенти історичного факультету посіли І місце у загально- 

університетській грі «КВК» (Полтавченко В., Єрьомін В., Гусла О., Селюх 

С.). Отримали «Кубок Ректора».  

 

03 квітня – організація та проведення автобусної екскурсії для студентів та 

викладачів історичного факультету «Полтава. Опішня».  

 



5 квітня – організація та проведення на історичному факультеті круглого 

столу на тему:  «Фабрика смерті» фашистського режиму», з нагоди 

Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів. 

 

5 квітня – студенти 1 курсу історичного факультету відвідали квест-

екскурсію у Харківському історичному музеї.  

 

6 квітня – студенти та викладачі історичного факультету відвідали 

вихованців Харківського обласного будинку дитини №2.  

 



8 квітня – організація на історичному факультеті зустрічі з в’язнем 

концтаборів Малицьким І.Ф. з нагоди Міжнародного дня визволення в’язнів 

фашистських концтаборів. 

 

9 квітня – студенти історичного факультету взяли участь у 3-ому 

Харківському Міжнародному марафоні (вболівальники).  

 

11 квітня – студенти 1 курсу історичного факультету відвідали виставку 

живопису харківської художниці, члена Національної Спілки художників 

України Лариси Захарчук «Світло любові багатогранної…»; ознайомилися з 

виставкою живопису Шрі Чінмоя  (Обласний організаційно-методичний 

центр культури і мистецтва).  



   

 

12 квітня – випускники 5 курсу історичного факультету відвідали ярмарку 

вакансій ХНПУ імені Г.С. Сковороди.  

 

14 квітня – проведення пішої екскурсії «Православні храми Харківщини» для 

студентів історичного факультету.  

 



15 квітня – студенти історичного факультету, члени ОНОЦ УК імені Г.С. 

Сковороди взяли участь у відкритті Чемпіонату Європи з Козацького двобою 

(дорослі, юніори, юнаки, діти) (Палац Спорту).  

 

16 квітня – студенти історичного факультету відвідали Чемпіонат України з 

бальних танців (ПС «Локомотив»).  

23 квітня – автобусна екскурсія студентів історичного факультету 

«Старовинні садиби Харківщини» (Шарівка, Наталіївка, Старий Мерчік).  

 

 

 



26 квітня – студенти історичного факультету взяли участь у міській церемонії 

покладання квітів до пам’ятника ліквідаторам ЧАЕС з нагоди 30-річчя 

трагедії на Чорнобильській атомній електростанції.   

 

26 квітня – проведення на історичному факультеті лекції магістра античної 

історії з Оксфордського університету, доктора Майкла Гріна на тему: 

«Історичність особистості Іісуса Христа».  

 

 

 


