
 

ХРОНІКА ПОДІЙ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2016 року  
 

 

 

2-3 березня  – організація та проведення лекцій з метою підготовки  учнів 

підшефних шкіл до «Турніру істориків».  

3 березня – організація та проведення XIII спортивних змагань за «Кубок 

Отамана» серед учнів м. Харкова. Взяло участь понад 80 учнів. Результати 

змагань – І місце – ЗОШ №51; ІІ місце – ЗОШ №10; ІІІ місце – Харківський 

ліцей №141; IV місце – ЗОШ №84.   

4 березня – студенти історичного факультету взяли участь у конкурсі «Міс та 

містер університет». Токарєва Анна – «Віце-міс університету», «Міс 

артистизм»; Полтавченко Владислав – «Містер артистизм».  

 

9 березня – студенти історичного факультету  взяли участь у міській 

церемонії покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченка з нагоди 

відзначення 202 річниці від дня народження.  



11 березня – студенти історичного факультету, колектив «Відлуння» 

історичного факультету (керівник – Константінова А.С.)  взяли участь у 

святкування Масляниці на базі ЗОШ №10.    

15 березня –  студенти історичного факультету взяли участь у «Турнірі юних 

істориків» серед учнів Московського району (члени журі).  

16 березня – організація та проведення на історичному факультеті «Турніру 

істориків» (півфінал) серед учнів та студентів історичного факультету.  

17 березня – організація та проведення спортивних змагань за Кубок Отамана 

серед студентів університету. Результати змагань: І місце – збірна команда 

юридичного та економічного факультетів; ІІ місце – факультет фізичного 

виховання і спорту; збірна фізико-математичного та природничого 

факультетів;  ІІІ місце – історичний факультет.  

 

 



17 березня – студенти історичного факультету відвідали Сад скульптур; 

галерею Харківського Обласного центру культури і мистецтва.  

 

19 березня – викладачі та студенти взяли участь у міському «Турнірі юних 

істориків» (члени журі).   

22 березня – урочисте відкриття виставки на історичному факультеті 

«Єврейські діти України – жертви Голокосту». Почесні гості – Другий 

секретар Посольства Держави Ізраїль в Україні, Директор Ізраїльського 

культурного Центру в Харкові Неллі Шульман; керівник Харківського музею 

Голокосту Л.Ф. Воловик; представники Харківського  обласного 

благодійного єврейського фонду ХЕСЕД «ШААРЕ-ТИКВА»; Єврейського 

студентського культурного центру «ГІЛЕЛЬ»; ліцею «ШАЛОВІМ»; 

Єврейського культурного центру «БЕЙТ ДАН».      

24 березня – презентація книги на історичному факультеті Маріуша 

Машкевича «Польська політика щодо України, Білорусі і Росії: історія та 

сучасність». Почесні гості: Генеральний консул Республіки Польша у 

Харкові Януш Яблуновський.  

21 – 25 березня – організація та проведення «Тижня історика» на 

історичному факультеті.  

21 березня – конкурс стіннівок серед академічних груп «Ми – історики!».  

21 березня – організація та проведення благодійного ярмарку на історичному 

факультеті з метою збору коштів на придбання подарунків вихованцям 

Харківського обласного будинку дитини №2.  



21 березня – організація та проведення турніру з шах серед студентів 

історичного факультету.  

21 березня – організація та проведення «Турніру знавців  історії» серед 

підшефних учнів та студентів історичного факультету. Переможці – учні 

ХЗОШ №51.    

 

22 березня – організація та проведення на історичному факультеті наукової 

конференції «Навчальний заклад: історія та сучасність», у якому взяли участь 

учні та вчителі шкіл м. Харкова та Харківської області.  

22 березня – організація та проведення турніру з шашок серед студентів 

історичного факультету.  

22 березня – організація та проведення творчого вечора на історичному 

факультеті.  

23 березня – засідання дебатного клубу на історичному факультеті на тему: 

«Масонство».  

23 березня – організація та проведення конкурсу «Міс та містер історичного 

факультету» в межах «Тижня історика».  

 



24 березня – організація та проведення квест-екскурсії «Слобідське 

козацтво» у Харківському історичному музеї для студентів історичного 

факультету.  

24 березня – організація та проведення конкурсу ораторів сере студентів 

історичного факультету.  

25 березня – організація та проведення лекції для абітурієнтів на тему: 

«Підготовка до ЗНО з історії України». Лектор – доц. Мартинова І.С.  

25 березня – організація та проведення урочистої церемонії підведення 

підсумків «Тижня історика», святкового концерту.  

25 березня – організація та проведення зустрічі випускників на історичному 

факультеті.  

 

29 березня – студенти історичного факультету провели урок «Козацька 

слава» для учнів 6-х класів ХЗОШ №139 (на базі факультету).  

30 березня – організація та проведення на історичному факультеті «Дня 

відкритих дверей».  

 



30 березня – жіноча команда історичного факультету з волейболу посіла ІІІ 

місце у першості університету. Гиль Анастасия, Кагадей Анжелика, Спицына 

Анжелика, Колтак Света, Степаненко Кристина, Тхор Татьяна, Трифонова 

Валентина, Григоренко Виктория. 

 

31 березня – організація та проведення пішої екскурсії «Архітектура 

Харкова». Студенти історичного факультету відвідали садибу                        

О.М. Бекетова, храм Дружин-Мироносиць, греко-католицький храм Успіння 

Богородиці.  

 


