
 

ХРОНІКА ПОДІЙ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

ЗА КВІТЕНЬ 2017 р. 
 

 
 
 
 

01 квітня – автобусна екскурсія до  м. Запоріжжя (о. Хортиця).  

 

 
 

5 квітня – напередодні Дня здоров’я студенти історичного факультету взяли 

участь у  благодійному ярмарку та урочистому концерті.  

 

 
 

 

 



6 квітня – організація та проведення пішої екскурсії «Харків архітектурний» 

для студентів 5 курсу історичного факультету. Студенти відвідали «Сад 

скульптур», виставку писанок «Вікно у Дивосвіт» («Обласний організаційно-

методичний центр культури та мистецтва»), садибу О.М. Бекетова («Будинок 

вчених»), Покровський собор. 

   

10 квітня – напередодні Великодня  студенти історичного факультету разом з 

учнями та вчителем географії Харківської ЗОШ №100 імені А.С. Макаренка 

Шевцовою Є.К. (випускниця історичного факультету) відвідали вихованців 

Харківського будинку дитини «Родина». Були проведені конкурси, учні 

отримали канцтовари для школи.  

  

 

 

 

 

 



 

11 квітня – «Ярмарка вакансій – 2017» для випускників Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.  

 

12 квітня – відбулася піша екскурсія «Харків архітектурний» для учасників 

Всеукраїнської студентської олімпіади з соціальної педагогіки. Студенти 

історичного факультету ознайомили гостей з усіх куточків України з 

діяльністю Окремого науково-освітнього центру Українського козацтва імені 

Г.С. Сковороди, презентували пам’ятки та архітектурні «перлини» нашого 

міста.  

 
 

 

 

 



20 квітня – чоловіча збірна історичного факультету посіла 4 місце у Першості 

університету з футзалу. 

 

 

20 квітня – концерт «Великодні дзвони». Студентки історичного факультету 

Овакімян Карина та Шипітько Юлія виступили у колективі (керівник - 

Константінова Анна Сергіївна). 

 
 

 

 

 

20 квітня – студенти-вболівальники історичного факультету підтримували на 

міському конкурсі іноземних пісень представницю ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди. 



  
 

21 квітня – студенти 1 курсу історичного факультету напередодні 

Міжнародного Дня Землі відвідали Музей місцего самоврядування 

Харківщини. Прослухали тематичну лекцію співробітника музею 

(випускника історичного факультету) Щербака Станіслава та ознайомилися з 

представленими експозиціями. 

    

26 квітня - студенти та викладацький склад ХНПУ імені Г.С. Сковороди на 

чолі з ректором, академіком І.Ф. Прокопенко взяли участь у міській 

церемонії покладання квітів з нагоди Дня Чорнобильської трагедії 

(«Молодіжний парк»). 

 



26 квітня - вибори Голови Спілки студентів та молоді ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди.  

 

27 квітня - відбулася відкрита лекція та презентація книги «Кумран і 

рукописи Мертвого моря: ідентифікація, авторство, історіографія» проф. 

Києво-Могилянської академії Віталія Черноіваненко. 

 

27 квітня - напередодні Міжнародного Дня міст-побратимів студенти 

історичного факультету завітали до Музею місцевого самоврядування 

Харківщини. Дякуємо Марії Чумак за цікаву інтерактивну екскурсію, 

знайомство з культурою та традиціями Грузії, презентацію міст Тбілісі та 

Кутаісі. 



  

30 квітня – студенти історичного факультету взяли участь у 4 Харківському 

інтернаціональному марафоні.   

 


