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Новини та події 

За підтримки відділу зв’язків з громадськістю та ЗМІ ХНПУ імені Г. С. Сковороди  

проходять загальноуніверситетські онлайн челенджі та флешмоби 

Челендж #ДомашнійУнівер 

Студенти та викладачі діляться найцікавішими способами, як 

зробити свій карантин більш продуктивним і корисним! Не став 

життя на паузу, саморозвивайся з #ДомашнійУнівер! 

Долучайтеся до челенджу, діліться з нами своїми вміннями та 

корисними лайфхаками онлайн! 

 Флешмоб #НавчаюсяВдома 

В університеті вирує наукове та громадське життя онлайн. До-

лучайтеся до флешмобу та поділіться з нами фото- відео історія-

ми свого навчального процесу в домашніх умовах! Прокачає-

мо свій карантин разом! 

Флешмоб #ДобріСправи 

Не залишайтеся байдужими, допо-

можіть похилим людям, підтри-

майте їй у цей складний період! 

Челендж «Хочу до університету!»  

У вигляді інтерактивної дошки (платформа 

Padlet). 

Розкажіть про свої бажання та спогади, адже 

саме моменти, пов’язані з життям в університеті, 

роблять нас усіх однією великою родиною! 

Тренінговий центр ХНПУ імені Г.С. Сковороди організовує та запрошує на науково-

методичний семінар “Педагогічний діалог: теорія, практика, досвід” в форматі онлайн. 

 Семінар відбудеться 22-23 квітня 2020 року. Доповідачами семі-

нару є науковці і кандидати педагогічних наук, доценти, доктори педа-

гогічних наук, професори, педагоги – новатори закладів загальної сере-

дньої освіти та дошкільної освіти. 

 

           Реєстрація  
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Якщо ти маєш мету, яка надихає, то думки твої розбивають кайдани 

звичних уявлень, свідомість звільняється, і ти потрапляєш у невідо-

мий світ, повний чудес. Сили, що дрімали в тобі, пробуджуються, і 

колись бажана мета стає лише віхою на шляху до досконалості”. 

“Зрозумій, що кожна подія нашого життя наповнена глибоким зміс-

том. Невдачі в особистому або професійному житті—це уроки з осо-

бистісного зростання. Той, хто правильно засвоїть ці уроки, без наго-

роди не залишиться”. 

Цифрова освіта. Будь на часі 
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Цифрова освіта. Будь на часі 
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Посміхаємося ... 
еволюція смайлов і емодзі 

17 000 років до н.е. 

Найдавніший смайлик намалювали 

в 1700-і роки. Він був зображений 

на глечику, який вчені знайшли на 

розкопках в стародавньому місті 

Каркамиш на південному сході Ту-

реччини  

З легкої руки 1648 рік 

Англійський поет Роберт Херрік у вірші «До Форту-

ні» після рядків «я буду сидіти на своїх руїнах і все 

ж посміхатися» поставив двокрапка і дужку.  

Знак згоди 1635 рік  

Значок, схожий на відомий нам смайлик, з'явився в 

звіті словацького нотаріуса про благополучне фінансо-

ве становище муніципалітету. Нотаріус зобразив усміх-

нене обличчя поруч зі своїм підписом.  

Підпис абата 1741 рік 

1741 рік - у своїй рукописи Бернард Хеннет, 

абат цистерцианского монастиря в містечку 

Ждяр-над-Сазавоу в Чехії, використовував 

малюнок у вигляді посмішки. 

Ввічлива усмішка 1919 рік  

Компанія Buffalo Steam Roller (США), 

що випускає техніку для будівництва 

доріг, видавала з квитанцією наклейку 

з усміхненим чоловічком і словом 

Рекламний хід 1953 рік  

У піар-кампанії до американського фільму 

«Лілі», де головну роль зіграла популярна акт-

риса голлівудських мюзиклів Леслі Карон, вико-

ристовували зображення, що нагадують смайли 

з різними емоціями.  

Перші позивні 1962 рік  

У рекламній кампанії нью-йоркська радіостанція WMCA використовувала жовту толстовку good guys. Її дарували 

радіослухачам, які відзначали, що на станції працюють «хороші хлопці». Усміхнене обличчя на толстовці нагадує 

смайлик, але має інший кут нахилу посмішки. 

Все геніальне просто 1963  

З'явився смайл в сучасному вигляді. Американська держкомпанія взаємно-

го страхування життя в Вустере найняла художника Харві Росса Болла, щоб 

він придумав, як підняти дух співробітників під загрозою звільнення. За 10 

хвилин і гонорар в 45 доларів Харві намалював жовтий кружок з посміш-

кою. Зображення нанесли на значки, які роздали працівникам. 

Цікаве до кави 
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Цифрова освіта. Будь на часі 
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Великодній декор 
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Виховання та навчання 
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Натхнення. Думки на тему... 
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Сучасний педагог  
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Сучасний педагог  

Будь ласка, оцініть кожне твердження в балах, поставивши у відповідну графу галочку (v) чи хрестик (х). 
 

 
 

Інтерпретація результатів тексту 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*для професіоналів голосу у випадку отримання 5 балів при відповіді на питання №7 оцінка якості 

життя інтерпретується як низька. 

 

№ 
з/
п 

Через стан мого голосу…. 
Оцінка стану в балах 

1 2 3 4 5 

1 …мені важко говорити голосно і я боюся, що мене 
не почують у галасливій обстановці 

          

2 …під час розмови мені не вистачає дихання й ви-
никає потреба частіше робити вдих 

          

3 …кожного разу, коли я розмовляю, я не знаю точ-
но, чи буде чути мій голос 

          

4 …я схвильований, засмучений           

5 …я в депресії           

6 …під час розмови по телефону мене погано чути           

7 …я маю проблеми у професійній сфері           

8 …я уникаю появи в суспільстві           

9 …я вимушений повторювати раніше сказане, щоб 
оточуючі мене почули 

          

10 …я став менше говорити           

Кількість балів Оцінка результату у % 

До 10 100 (перевершена якість життя) 

11 – 20 75 (достатньо хороша якість життя) 

21 – 30 50 (середня якість життя) 

31 – 40 25 (низька якість життя) 

41 – 50 0 (максимально низька якість життя) 
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Огляд літератури ... 

 Щоб справити враження промовою достатньо 18 хвилин 

— впевнений Кріс Андерсон. Автор ділиться прийомами вда-

лого виступу: як сформулювати зміст і ефективно донести 

свою думку до аудиторії. Окрім того, це видання допоможе 

подолати страх публічних виступів. Андерсон упевнений: як-

що ви за обідом можете поділитися з друзями якоюсь історі-

єю, то й публічну промову подужаєте. 

Засновник— Науково-методичний тренінговий центр соціального та професійного розвитку людини Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди 

Керівник, редактор  —Ірина Прокопенко.  

Редактор, дизайнер  — Марина Штефан 

Адреса редакції:  м. Харків,пров. Фанінський, 3В 

E-mail: tc.khnpu@gmail.com  

 Будучи захопленим біблійними притчами, відійшовши від вчи-

телювання, усамітнившись «у лісах, полях, садах, селах, хуторах та 

пасіках, що лежать довкруж Харкова», Григорій Савич створює збір-

ку байок. Унікальне видання у сучасному перекладі українською мо-

вою видавництва «Terra Incognita» з символічно-загадковими ілюст-

раціями творчої майстерні «Аґрафка» допоможе читачеві здійснити 

справжню інтелектуально-візуальну подорож. 

Насолодитись же текстом  «Байок Харківських» 

можна, завітавши до відкритих джерел. 

Запрошуємо до співпраці  

Педагогічний дайджест «Еврика» створений як простір для ненаукових публікацій нашої великої 

Сковородинівської спільноти. Тут потрібно писати виключно за власним бажанням про свої захоп-

лення, вподобання, професійні досягнення, хобі, ділитися думками та новинами. «Еврика» – бо знай-

шли формат, де можна бути собою, не озираючись. Для наповнення наступних випусків дайджесту 

чекаємо на Ваші есе, новини, огляди, майстер-класи, поезію.  


