
 

ХРОНІКА ПОДІЙ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2015 року  
 

 

31 серпня – студенти історичного факультету взяли участь у загально- 

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

Задіяно 38 студентів.   

 

31 серпня – студенти історичного факультету відвідали музей історії ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди. Задіяно 38 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.  



2 вересня – студенти 1 курсу та студентський актив історичного факультету 

відвідали с. Сковородинівка (Золочівський р-н), музей Г.С. Сковороди.  

Організація та проведення Посвяти в історики.  Задіяно 45студентів. 

 

2 вересня – організація та проведення автобусної екскурсії «Харків 

історичний» для студентів 1 курсу.  

4 вересня – студенти-сироти 1 курсу історичного факультету взяли участь у 

зустрічі з ректором (1чол.).  

 

8 вересня – презентація гуртків та колективів Молодіжного центру для 

студентів 1 курсу історичного факультету.  

 

9 – 13 вересня – студенти історичного факультету взяли участь у 

загальноуніверситетському зборі табору активістів у с. Гайдари. Задіяно 10 

студентів. 



 
 

11 вересня – організація та проведення пішої екскурсії для студентів 1 курсу 

«Мій Харків».  

 

12 вересня – туристичний похід для студентів 1 курсу історичного 

факультету.  

 

15 вересня – студенти історичного факультету відвідали Харківський 

історичний музей (майстер-клас «Мотанки»). Керівник – проф. Богдашина 

О.М.  

18 вересня – церемонія покладання квітів на Меморіалі Слави з нагоди 

урочистого відкриття Спартакіади ХНПУ імені Г.С. Сковороди 2015/16 н.р., 

а також ХІІІ церемонії посвяти першокурсників у козаки та підшефних учнів 

у козачата. 

 



18 вересня –  урочисте відкриття Спартакіади ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди 2015/16 н.р., а також ХІІІ церемонія посвяти першокурсників у 

козаки та підшефних учнів у козачата.  

У святі взяли участь почесні гості: Директор Департаменту у справах 

молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, перший 

заступник голови Харківського обласного відділення Національного 

Олімпійського комітету України Кириленко В.В., начальник Харківського 

обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН 

України Кобзар А.В.; Голова комітету у справах козацьких організацій при 

Харківській обласній державній адміністрації, генерал-майор УРК Рубан 

В.В.; доктор богослов'я, протоієрей, отець Сергій Скубченко; Делегація 

Харківської обласної громадської організації миротворців ООН учасників 

міжнародних операцій та інвалідів війни на чолі з заступником Голови 

правління Дорошенко О.О.; командир десантно-спортивного клубу 

«Маргеловець» Гурін Д.М.; козачата, вчителі та батьки Харківської 

спеціалізованої школи І ступеню №33, ЗОШ №10 та 56, Харківського ліцею 

№141. Всього у святі взяло участь понад 500 осіб.  

 
22 вересня – організація та проведення піших екскурсій для студентів 1 курсу 

«Багаліївські місця Харкова», «О.О. Потебня і Харків». Керівник – проф. 

Богдашина О.М.  



 

25 вересня – організація та проведення на базі історичного факультету 

круглого столу для вчителів історії Київського району.  

25 – 27 вересня – студентка 4 курсу історичного факультету, заступник 

Голови Спілки студентів та молоді університету Пилипенко О. взяла участь  

Всеукраїнському студентському форумі «Студентське самоврядування – 

школа лідерства ХХІ ст.» на базі Хмельницького національного університету. 

Організатори заходу: ВМГО «Національний студентський союз» та 

Студентська рада Хмельницького національного університету. 

26 вересня – студенти історичного факультету взяли участь  в акції «Ніч 

науки».  

 



29 вересня – студенти історичного факультету взяли участь Круглому столі 

«420 років з дня народження Б. Хмельницького – засновника  Козацької 

держави» на базі ХДНБ імені В.Г. Короленка. 

 

30 вересня – чоловічий хор історичного факультету взяв участь в обласному 

концерті, присвяченому Дню працівника освіти (ХАТОБ).  

 


