
 

ХРОНІКА ПОДІЙ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

ЗА ЖОВТЕНЬ 2015 року  
 

 

1 жовтня – організація та проведення Святкового концерту До дня працівника освіти 

на історичному факультеті. Прикрашення факультету.   

2 жовтня – організація та проведення на історичному факультеті інтерактивного 

круглого столу, присвяченого Дню народження                       В.О. Сухомлинського 

(керівник – доц. Наумов Б.М.). 

2 жовтня – студенти історичного факультету взяли участь у заході з відкриття 

нового сезону курсу комплексного теоретико-практичного навчання волонтерів 

«Школа волонтерів» (Департамаент у справах сім’ї, молоді та спорту).   

5 жовтня – студенти історичного факультету взяли участь у підведенні підсумків 

Універсіади 2014 /2015 н.р. на базі ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

7, 8 жовтня – студенти 2, 4 курсів історичного факультету  відвідали Музей 

місцевого самоврядування Харківщини (Держпром).  

 

8 жовтня – студенти історичного факультету взяли участь в університетському святі 

врожаю. Презентація виставки.  



 

9 жовтня – студенти історичного факультету, члени Окремого науково-освітнього 

центру Українського козацтва імені Г.С. Сковороди  взяли участь у посвяті в 

козачата учнів початкової школи Харківської ЗОШ №56, присвяченої Дню 

Захисника України.  

10 жовтня – викладачі та студенти історичного факультету взяли участь (члени 

журі)  у VІІІ міському турнірі юних географів для учнів 7-11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів міста Харкова на базі 116 гімназії.  

 

12 жовтня – викладачі та студенти історичного факультету, члени Окремого 

науково-освітнього центру Українського козацтва імені Г.С Сковороди взяли участь 

церемоніях посвяти в козачата учнів ХЗОШ №10, ХСШ №17. 



 

12 жовтня – студенти історичного факультету, члени Окремого науково-

освітнього центру Українського козацтва імені Г.С Сковороди провели уроки 

«Козацька слава» серед учнів Харківської ЗОШ №100 імені А.С. Макаренка (на базі 

історичного факультету).   

13 жовтня – студенти  історичного факультету,  члени Окремого науково-

освітнього центру Українського козацтва імені Г.С Сковороди провели уроки 

козацької слави серед учнів приватного навчально-виховного комплексу 

"Благовіст", відвідали святковий концерт та урочисту церемонію підписання угоди 

про співробітництво між Окремим науково-освітнім центром Українського козацтва 

та "Благовістом".  

 

12 жовтня – студенти історичного факультету, члени Окремого науково-

освітнього центру Українського козацтва імені Г.С Сковороди провели уроки 

«Козацька слава» серед учнів Харківського ліцею №141 (на базі ліцею).  



13 жовтня – викладачі та студенти історичного факультету взяли участь у 

міському семінарі-практикумі для педагогів-організаторів, кураторів учнівського 

самоврядування, заступників директорів з виховної роботи, методистів районних 

методичних центрів, які координують роботу з національно-патріотичного 

виховання школярів (на базі ЗОШ №122).  

 

14 жовтня – викладачі та студенти історичного факультету взяли участь у 

міській церемонії покладання квітів на Меморіали Слави з нагоди Дня Захисника 

України.  

14 жовтня – викладачі та студенти історичного факультету взяли участь у 

церемонії покладання квітів до пам’ятника П. Сагайдачного з нагоди Дня 

українського козацтва. 

14 жовтня – викладачі історичного факультету взяли участь у відкритті 

виставки меморіального комплексу «Висота маршала Конєва», присвяченої 

прикордонним військам України. 

15 жовтня –  студенти, викладачі ХНПУ імені Г.С Сковороди взяли участь у 

молебні (церква дружин – мироносиць).   



 

15 жовтня – студенти історичного факультету, члени Окремого науково-

освітнього центру Українського козацтва імені Г.С Сковороди провели уроки 

«Козацька слава» серед учнів Харківської ЗОШ №49 (на базі історичного 

факультету). 

15 жовтня – студенти історичного факультету, козаки Окремого науково-

освітнього центру Українського козацтва імені Г.С. Сковороди провели уроки 

«Козацька слава» для учнів Черкаськолозівської школи Дергачівського району (на 

базі школи).   

 

16 жовтня – студенти  історичного факультету, козаки Окремого науково-

освітнього центру Українського козацтва імені Г.С. Сковороди провели уроки 

«Козацька слава» для учнів авторської школи Бойко (на базі школи). 



16 жовтня – викладачі та студенти історичного факультету взяли участь  в 

урочистому святі Харківського ліцею №141, присвяченому Дню Захисника України 

(на базі ліцею) 

16 жовтня – студенти історичного факультету провели волонтерські уроки 

«Козацька слава» серед вихованців Обласного дитячого ортопедо-

травматологічного санаторію «Лісний» (на базі санаторія). 

12 жовтня – студентка 4 курсу історичного факультету, заступник Голови Спілки 

студентів та молоді університету Пилипенко О. відвідала регіональний круглий стіл: 

«Громадянське суспільство та держава: обговорення пропозицій щодо Стратегії 

державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» у 

рамках проекту «Вдосконалення Національної стратегії громадянського суспільства 

в Україні» (м. Харків).  

22 жовтня – засідання сходознавчої студії на історичному факультеті. Модератор:  

доц. Ямпольська Л.М.   

27 жовтня – організація та проведення для студентів історичного факультету (заочна 

форма навчання) пішої екскурсії «Харків архітектурний». Відвідання садиби О.М. 

Бекетова («Будинок вчених»). Керівник – доц. Чернікова І.В.  

27 жовтня – засідання гуртка з історії України, присвяченого видатній постаті Б. 

Хмельницького. Керівник – проф. Білоцерківський В.Я.  

28 жовтня – студентки історичного факультету взяли участь у першості 

університету з шах (Переверзєва А., Вольфзон М.). 

28 жовтня – студенти історичного факультету виступили на відбірковому етапі 

конкурсу «Дебют першокурсників».  

 



28 жовтня – організація та проведення для студентів історичного факультету (заочна 

форма навчання) пішої екскурсії «Храми Харкова». Відвідання музею релігій, 

чоловічого Свято-Покровського монастиря, католицького кафедрального собору 

Успіння Пресвятої Діви Марії. Керівник – доц. Чернікова І.В. 

29 жовтня – організація та проведення на історичному факультеті «Дня відкритих 

дверей».  

29 жовтня – організація та проведення на історичному факультеті творчого вечора 

авторських віршів, пісень.  

 

30 жовтня – студенти 2 курсу історичного факультету відвідали Музей міського 

самоврядування Харківщини.  Керівник – доц. Чернікова І.В. 

 


