
 

ХРОНІКА ПОДІЙ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

ЗА ЛИСТОПАД 2016 року  
 

 
 

1 листопада – студенти історичного факультету взяли участь у відкритті 

Молодіжного форуму (ККЗ «Україна»).  

 

 

3 листопада – відкриття пересувної виставки «Віхи історії. Українське 

козацтво» Харківського історичного музею імені М.Ф. Сумцова на базі 

історичного факультету.  

 



4 листопада – студенти історичного факультету взяли участь в учнівській 

науковій конференції ХСШ №16 (члени журі).  

 

7-8 листопада – команда історичного факультету посіла ІІІ місце у V 

Всеукраїнському студентському турнірі з історії (Колісник Катерина, 

Матющенко Євгеній, Якуніна Анна).  

 

10 листопада – пересувну виставку Харківського історичного музею                    

імені М.Ф. Сумцова «Віхи історії. Українське козацтво» на базі історичного 

факультету відвідали підшефні учні 8, 9 класів Харківського ліцею №141. 

 

 
 



 

11 листопада 2016 р. –  студентки історичного факультету Булгакова В. та 

Гуйванюк А. в посольстві Німеччини (м. Київ) відвідали заключну зустріч 

учасників освітнього курсу «Геноцид євреїв Європи: історична перспектива 

та підходи до вивчення». 

 

14 листопада – на історичний факультет завітали учні Харківської ЗОШ №10 

з учителем історії, випускником історичного факультету Бондаренко Сергієм. 

Гості відвідали пересувну виставку Харківського історичного музею імені 

М.Ф. Сумцова «Віхи історії. Українське козацтво», ознайомились з 

діяльністю Окремого науково-освітнього центру Українського козацтва імені 

Г.С. Сковороди. 

 

14 листопада – на історичний факультет завітали учні Харківського ліцею 

№141 з учителем історії, випускником історичного факультету Макєєвим 

Сергієм. Гості відвідали пересувну виставку Харківського історичного музею 

імені М.Ф. Сумцова «Віхи історії. Українське козацтво». 



 

15 листопада – на історичний факультет ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

завітали учні 5 класу Харківської ЗОШ №51. Гості відвідали пересувну 

виставку Харківського історичного музею імені М.Ф. Сумцова «Віхи історії. 

Українське козацтво», ознайомились з діяльністю Окремого науково-

освітнього центру Українського козацтва імені Г.С. Сковороди. 

 

16 листопада – урочисте вручення грамоти від ХОДА студенту 4 курсу 

історичного факультету Матющенку Євгену –  обласному стипендіату 

Голови Харківської обласної державної адміністрації у 2016/2017 н.р. 

(ХАТОБ імені Лисенка).  

 



 17 листопада – студентка 5 курсу історичного факультету Котенко Анастасія 

посіла ІІІ місце у ІІІ Кубку ХНПУ імені Г.С. Сковороди з бадмінтону пам’яті 

О.С. Лідо серед дівчат.  

 

17 листопада – на історичний факультет завітали учні 10 класу ХЗОШ №36, 

які відвідали тренінг з ораторського мистецтва від студентки 2 курсу Ольги 

Савіної, а також взяли участь у квесті «Студентське життя як воно є». Гості 

відвідали пересувну виставку ХІМ імені М. Сумцова «Віхи історії. 

Українське козацтво». 

 

17 листопада – група 31 пн (факультет початкового навчання) разом з 

куратором Животковою О. відвідали пересувну виставку ХІМ імені М.Ф. 

Сумцова «Віхи історії. Українське козацтво».  

 



14 – 18 листопада студенти історичного факультету 

 взяли участь у «Тижні студентського самоврядування»: 

14 листопада –  проведення на факультеті «фотосушки», на якій були зібрані 

фотографії Спілки студентів та молоді історичного факультету за останні 10 

років. Взяття участі у «Дебатах»  та «Квесті» по корпусу на вул. 

Валентинівській, 2. 

 

15 листопада – зустріч студентів історичного факультету з деканатом та 

завідувачами кафедр. Нагородження активістів студентського життя 

почесними грамотами напередодні Дня студента. 

 

Також на базі факультету були проведені Веселі Обійми.  

У другій половині дня на базі корпусу на вул. Валентинівська, 2 відбулася 

лекція від Голови Спілки студентів та молоді юридичного факультету 

Євгенія Буця, на якій студенти змогли дізнатися усе про свої права та 

обов’язки. Яскравим та веселим завершенням дня стала гра «Мафія».   

16 листопада – студенти історичного факультету взяли участь у 

загальноуніверситетській благодійній ярмарці.  



 

17 листопада – організація Дня студентського самоврядування на факультеті.  

 

18 листопада – студенти історичного факультету взяли участь у концерті 

Спілки студентів та молоді університету, «круглому столі» з ректором 

університету І.Ф.  Прокопенко. 

 
 

23 листопада на історичний факультет ХНПУ імені Г.С. Сковороди та до 

Окремого науково-освітнього центру Українського козацтва імені Г.С. 

Сковороди завітали студенти ДПТНЗ "Харківське професійне училище 

будівництва", група КК-23.  



 

24 листопада – на історичному факультеті  відбувся круглий стіл" Локальні 

війни: історія та сучасність". Співорганізвторами виступила Харківська 

обласна громадська організація" Ветерани та інваліди локальних війн". У 

заході взяли участь студенти історичного факультету, миротворці, учасники 

бойових дій  з понад 30 локальних війн трьох континентів планети. 

 

25 листопада на історичному факультеті відбулася Міжнародна науково-

практична конференція" Актуальні проблеми методики навчання історії, 

правознавства та суспільствознавчих дисциплін". 

26 листопада студенти історичного факультету взяли учать у міській 

церемонії вшанування загиблих під час Голодомору 1932-1933 рр. (Парк 

"Молодіжний"). Громадська акція "Запали свічку". 

 



28 листопада – студенти історичного факультету разом з підшефними 

учнями Харківського ліцею №141 відвідали вихованців Харківського 

будинку дитини «Родина». Концерт, проведення конкурсів. 

 

29 листопада – урочистий концерт на історичному факультеті, з нагоди 

святкування 50-річчя  доктора історичних наук, професора кафедри історії 

України Богдашиної О.М.  

 


