
 

ХРОНІКА ПОДІЙ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

ЗА СЕРПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2016 року  
 

 
 

 24 серпня – студенти історичного факультету взяли участь у міській 

церемонії покладання квітів на пл. Конституції з нагоди 25 річниці з Дня 

Незалежності України.  

 

31 серпня – студенти історичного факультету взяли участь у загально- 

університетському святі Посвяти в студенти ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

Задіяно 58 студентів 1 курсу, колектив «Витребеньки».  



   

31 серпня – студенти історичного факультету відвідали музей історії ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди. Задіяно 58 студентів. 

 

1 вересня – знайомство з кураторами, «кураторська година» для студентів 1 

курсу історичного факультету. Проведення виховної бесіди.  

1 вересня – зустріч Спілки студентів та молоді історичного факультету, 

профкому факультету, активістів зі студентами 1 курсу історичного 

факультету. Презентація художньої творчої, козацького руху та наукової 

діяльності  для першокурсників історичного факультету.  



 

6 вересня – презентація кафедр історичного факультету для студентів 1 

курсу. 

 

7 вересня – презентація гуртків та колективів Молодіжного центру для 

студентів 1 курсу історичного факультету.  

 



9 вересня – студенти та викладачі історичного факультету взяли участь у 

науковій конференції, присвяченій подіям ІІ Світової війни («Будинок 

офіцерів»). Організатори: Харківський обласний комітет Міжнародного 

українського союзу учасників війни.  

 

10 вересня –  першокурсники та студактив історичного факультету відвідали 

Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди в селі 

Сковородинівка Золочівського району Харківської області та фестиваль 

"Яблуневий пленер". Відбулася посвята в історики, командоутворюючі ігри 

та конкурси.  

 
17 вересня – студенти 1 курсу  історичного факультету взяли участь у 

туристичному поході.  



 

17 вересня – викладачі та студенти історичного та економічного факультетів 

відвідали музей історії с. Знам’янка Нововодолазського   району.  

 

 
 

19 вересня – проведення Фестивалю патріотичних організацій та спорту на 

базі ХНПУ імені Г.С. Сковороди ( урочиста церемонія посвяти в козаки та 

берегині, відкриття Спартакіади університету 2016/2017 н.р.).  

 



20 вересня – студенти та викладачі історичного факультету відвідали 

вихованців Харківського обласного будинку дитини №2. Вручення альбомів 

для малювання, пластілину, гуаші, кольорового паперу.  

 

20 вересня – засідання історіографічного гуртку на історичному факультеті. 

Тема: «Новітня термінологія в історичній науці». Проведення фотовікторини 

про М.М. Ковалевського. Керівник – проф. Богдашина О.М.  

 

14 – 28  вересня –  виставка  за матеріалами Середньовічної археологічної 

експедиції ХНПУ імені Г.С. Сковороди в музеї археології ХНУ імені В.Н. 

Каразіна. Керівник – доц. Колода В.В. 



 

24 вересня – студенти та викладачі історичного факультету взяли участь  у 

міському заході «Ніч науки в Харкові». Презентація археологічної виставки, 

виставки мінералів, декоративне оформлення куточку археологічної 

практики, профорієнтаційні роздаткові матеріали для старшокласників.   

    

29 вересня – студенти 1 курсу історичного факультету (11 і/п група) 

відвідали музей місцевого самоврядування Харківщини (Держпром) та взяли 

участь у спільному круглому столі, присвяченому 150 річчю від дня 

народження відомого українського історика, громадського та політичного 

діяча М.С. Грушевського. 

 



 

30 вересня – проведення відбіркового туру конкурсу «Дебют першокурсника 

– 2016»  на історичному факультеті. 

 


