
 

ХРОНІКА ПОДІЙ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

ЗА ЖОВТЕНЬ 2016 року  
 

 
 

05 жовтня –  на історичний факультет завітали учні 8-А та 8-Б класу 

Харківської ЗОШ №139. Учні відвідали пересувну виставку Харківського 

історичного музею "Подорож минулим. Наш край у IX-XVІІІ ст." та 

прослухали урок "Козацька слава" на базі історичного факультету. 

 

06 жовтня – викладачі та студенти історичного факультету взяли участь у 

Посвяті в козачата учнів Харківської ЗОШ №10. 

 



06 жовтня – засідання наукового семінару з всесвітньої історії «Шукачі 

історичної істини» (координатор – доц. Сєряков С.О.).  

07 жовтня – на історичному факультеті відбулася Всеукраїнська науково-

практична конференція "Голокост в Україні: академічний, комеморативний 

та освітній аспекти", присвячена 75-м роковинам трагедії Бабиного Яру. 

 

07 – організація та проведення благодійної ярмарки історичного факультету у 

навчальному корпусі на вул. Алчевських, 29. Збір коштів на потреби 

вихованців Харківського обласного будинку дитини №2 та матеріальної 

допомоги  на лікування брата студентки ХНПУ імені Г.С. Сковороди Валерії 

Радіонової.  

07 – викладачі та студенти історичного факультету взяли участь у науковій 

конференції під егідою Харківського обласного комітету Міжнародної 

української ради учасників війни, присвяченій 72 річниці визволення 

України від фашистських загарбників (Харків, Держпром). 

 



08 жовтня – викладачі та студенти історичного факультету взяли участь у   

міському  "Турнірі юних географів" на базі Харківської гімназії 116 (члени 

журі). 

 

10 жовтня – викладачі та студенти історичного факультету взяли участь у 

церемонії Посвячення в козачата учнів Харківської спеціалізованої школи І 

ступеню №33. Проведення уроків «Козацька слава» до Дня Українського 

козацтва та Дня Захисників України.  

 

11 жовтня – студенти історичного факультету взяли участь у 

загальноуніверситетському «Святі врожаю». Оформлення виставки.  

 



11 жовтня – студенти історичного факультету відвідали учнів Харківської 

ЗОШ №173. Проведення уроків «Козацька слава» до Дня Українського 

козацтва та Дня Захисників України.  

12 жовтня – організація та проведення на історичному факультеті  учнівсько-

студентської конференції  «XV Козацькі читання». Взяло участь понад 30 

учнів та студентів.  

 
12 жовтня – організація та проведення на історичному факультеті відкритої 

лекції «Особливості підготовки до ЗНО – 2017».  

 

12 жовтня – студенти історичного факультету провели урок «Козацька слава» 

для учнів Харківської ЗОШ №49 до Дня Українського козацтва та Дня 

Захисників України (на базі історичного факультету).    

 



13 жовтня – студенти історичного факультету взяли участь в урочистостях  

Харківської спеціалізованої школи №17, військово-патріотичного клубу 

«Вікторія», Харківської ЗОШ №26 з нагоди  Дня Українського козацтва та 

Дня Захисників України.  

 

13 жовтня – викладачі та студенти історичного факультету взяли участь в 

церемонії Посвячення в козачата учнів приватного навчально-виховного 

комплексу «Благовіст». Проведення уроків «Козацька слава» до Дня 

Українського козацтва та Дня Захисників України. 

 

14 жовтня – викладачі та студенти історичного факультету взяли участь у 

міській церемонії покладання квітів до пам’ятника П. Сагайдачному з нагоди 

Дня Українського козацтва та Дня Захисників України. 



 

17 жовтня – викладачі та студенти історичного факультету відвідали учнів 

Харківської гімназії №86, привітали учасників районного квесту джур та 

взяли участь у церемонії посвячення в козачата. 

 

20 жовтня – студенти історичного факультету відвідали виставку доцента 

кафедри історії України ХНПУ імені Г.С. Сковороди Колоди Володимира 

Васильовича  «Городище в с. Мохнач - пам'ятка різних епох та народів» в 

археологічному музеї ХНУ імені В.Н. Каразіна.  

 



24 – 27 жовтня 2016 р. –  на історичному факультеті був започаткований 

просвітницький проект для учнів 11 класів м. Харкова та Харківської області 

"Студент на один одень". У проекті взяло участь 20 учнів 11-х класів з 

Бабаївської ЗОШ, Харківських ЗОШ №10, №19,  №51, №55, №149, №178 

"Освіта",  Харківської гімназії №65 та Харківського ліцею №141. 

На вибір протягом дня учні могли відчути себе студентом за такими 

напрямами:  

- навчальний: відвідати семінарське аудиторне або лекційне заняття, стати 

учасником роботи гуртків (археологічний, "Сходознавчі студії", СНТ) та 

тренінгів;  

- творчій (відвідати "Дебют першокурсника" історичного факультету); 

- час дозвілля (відвідати пішу екскурсію  "Харків архітектурний").  

 

24 жовтня – студенти історичного факультету взяли участь у відбірковому 

етапі загально університетського конкурсу «Дебют першокурсника».  

 



 

28 жовтня – гала-концерт «Дебют першокурсника». 

 

28 жовтня – викладачі та студенти історичного факультету на чолі з ректором 

взяли участь у міській церемонії покладання квітів на Меморіалі Слави з 

нагоди 72 річниці визволення України від фашистських загарбників.  

 

29 жовтня – студенти 1 курсу історичного факультету відвідали лекцію «З 

миру по нитці: хитросплетіння жіночої моди та історії XIX ст.» на базі 

Харківського історичного музею імені М.Ф. Сумцова.  

 


