ХРОНІКА ПОДІЙ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2017 р.

02 березня – студенти 5 курсу історичного факультету Вовк Ілона та Гамісонія Ахра
взяли участь у всеуніверситетському конкурсі «Міс та містер університет».
Переможці у номінації «Міс та містер оригінальність».

7 березня – організація та проведення творчого вечора на історичному факультеті,
присвяченого Міжнародному Дню жінок.

9 березня – студенти історичного факультету взяли участь у міській церемонії
покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченка.

10 березня – на історичний факультет завітали учні 10-11 класів Харківської гімназії
№81.

15 березня – студенти 5 курсу історичного факультету заочної форми
навчання відвідали Покровський чоловічий монастир (екскурсія «Харків
православний»).

15 березня – проведення уроку-суду над гетьманом І. Мазепой.

17 березня – відкриття виставки «Кожен має право знати свої права».

21 березня – студенти історичного факультету-лауреати університетського конкурсу
«Студентська весна – 2017».

21 – 28 березня – «Тиждень історика»
21 березня – турнір з шахів.
І місце посів Міхно Сергій (12 група);
ІІ місце - Денисов Кирило (12 група);
ІІІ місце - Науменко Віталій(12 група).

21 березня – «Турнір знавців історії», в якому взяли активну участь учні
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №51, Харківської гімназії №3, а також
студенти-науковці та студенти-активісти історичного факультету ХНПУ ім. Г. С.
Сковороди.

22 березня – турнір з шашок.
Переможцями турніру з шашок стали наступні студенти:
Серед хлопців:
І місце - Ковінько Ігор (32 група);
ІІ місце - Войтенко Сергій (52 група);
ІІІ місце - Ровшен Куватбаєв (33 група).
Серед дівчат:
І місце - Трифонова Валентина (41 група);
ІІ місце - Жук Олеся (12 група);
ІІІ місце - Водяницька Людмила (11 група).

22 березня – відкрита лекція доктора історичних наук, проф. Київського
університету імені Бориса Гринченка
О.О. Салати на тему: «Формування

німецького інформаційного простору в Рейхскомісаріаті «Україна» та в зоні
військової адміністрації (червень 1941-1944 рр.)»

22 березня – колоквіум на тему: «Харків – освітній, культурний, геополітичний».

22 березня - на історичний факультет завітали учні 10-11-х класів Харківської
спеціалізованої школи №17, Харківської школи №162. Учні відвідали виставку
"Кожен має право знати свої права", ознайомилися з діяльністю факультету,
прослухали лекцію д.і.н., проф. Київського університету імені Б. Гринчека О.О.
Салати.

23 березня – «Міс та містер історичного факультету».
Переможці: «Міс та містер істфак» - студенти 4 курсу Іванова Тетяна та Матющенко
Євген; «віце-міс» та «віце-містер істфак» - студенти 5 курсу Пежинська Юлія та
Артеменко Ярослав; «Міс грація» - студентка 1 курсу Ляшевська Анна; «Містер
стиль» - студент 1 курсу Вареца Владислав; «Міс усмішка» - студентка 3 курсу
Довженко Тетяна; «Містер ексклюзив» - студент 3 курсу Булинін Владислав.

23 березня – екскурсійна поїздка (за сприяння Харківського обласного комітету
Всеукраїнської Спілки ветеранів війни) – с. Приколотне (Велико-Бурлуцький
район), відвідання музею та школи ім. К.Ф. Ольшанського, зустріч з родичами.
23 березня – студенти юридичного факультету відвідали виставку «Кожен має право
знати свої права» на історичному факультеті.

23 березня – студенти українського мовно-літературного факультету відвідали
виставку «Кожен має право знати свої права» на історичному факультеті.

24 березня – «Конкурс ораторів»:
І місце - Шевченко Юрій (31 гр.);
ІІ місце - Прочкарук Дмитро (21 гр.);
ІІІ місце - Булинін Владислав (31 гр.);
ІІІ місце - Гамісонія Ахра (52 гр.).

24 березня – відкрита лекція для учнів 11 класів «Підготовка до ЗНО з історії
України». Лектор – доц. кафедри історії України Мартинова І.С.

24 березня – Історична інтелектуальна гра від Харківської школи мистецтв.

24 березня – колективи історичного факультету взяли участь у гала-концерті
«Студентська весна – 2017».

27 березня – презентація книги за участі Андрія Корнєва, Володимира Тарасова,
Станіслава Елліса «Живи, и умирать не надо!». Творческое наследие Владислава

Эллиса и Владимира Одинокова. 1945 – 1947 гг. Стихи и иллюстрации, созданные в
лагере для перемещённых лиц.

28 березня – засідання наукового студентського семінару «Сходознавчі студії» на
тему: «Повсякденне життя двору на Мусульманскому Сходi в перiод
Середньовiччя». Керівник: доц. кафедри всесвітньої історії Ямпольська Л.М.

28 березня – конференція «Навчальний заклад: історія та сучасність».

28 березня – підведення підсумків «Тижня історика», церемонія нагородження
переможців та учасників.
29 березня – День відкритих дверей на історичному факультеті.

29 березня – на історичний факультет завітали вихованці НВК «Новатор». Діти
відвідали виставку «Кожен має право знати свої права», науково-дослідну
археологічну лабораторію та Окремий науково-освітній центр Українського
козацтва імені Г.С. Сковороди.

30 березня – студенти факультету початкового навчання відвідали виставку «Кожен
має право знати свої права» на історичному факультеті.

31 березня – команда КВК історичного факультету "50 оттенков истфака" посіла 3
місце у «Кубкі ректора»: Гончаров Олександр, Геєнко Микола, Шевцова Римма,
Селезньов Олексій, Прочкарук Дмитро.

31 березня – зустріч випускників історичного факультету.

