ХРОНІКА ПОДІЙ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
ЗА ГРУДЕНЬ 2015 – СІЧЕНЬ 2016 року

01 грудня –

студенти 1 курсу історичного факультету відвідали музей

релігій.

2 – 4 грудня – організація та проведення на історичному факультеті циклу
лекцій Яцика Шимали (Польща):
02 грудня – Тема лекції: «Богдан Хмельницький в польській історіографії».
03

грудня

–

Тема

лекції:

«Богдан

Хмельницький

в

04 грудня – Тема лекції: «Богдан Хмельницький в кінематографі».

іконописі».

2 грудня – студентки історичного факультету (Степаненко Х., Котенко А.,
Гиль А.) вибороли 6 місце з настільного тенісу у складі збірної команди у
Щорічних обласних студентських змаганнях «Спорт протягом життя» (брали
участь 21 команда ВНЗ Харківщини). За підсумками двох днів (дівчата,
хлопці), ХНПУ імені Г.С. Сковороди посів 1 місце.
3 грудня – студенти 1 курсу історичного факультету відвідали Музей
міського самоврядування Харківщини, музей релігій.

4 грудня – студенти-козаки історичного факультету на чолі з завідувачем
кафедрою суспільно-правових дисциплін и менеджменту освіти Губой А.В.
взяли участь у спортивних «Козацьких розвагах» на базі ХЗОШ №10,
присвячених Дню збройних сил України.

7 грудня – студенти історичного факультету відвідали Музей місцевого
самоврядування

Харківщини

з

нагоди

відзначення

Дня

місцевого

самоврядування.

10-11 грудня – організація та проведення на історичному факультеті
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Козацький рух на теренах
України та патріотичне виховання молоді на його засадах», присвяченої 420річчю від дня народження Б. Хмельницького. Почесні гості: Присяжнюк
Ю.П. – доктор історичних наук, професор кафедри історії України
Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького, радник
Гетьмана Українського козацтва з національно-патріотичного виховання;
Панасенко С.В. – член ради старійшин Запорізького козацтва, голова
Координаційної Ради з питань сприяння правоохоронним органам України.
10 грудня

–

організація

та

проведення

розширеної

Великої

Ради

Українського козацтва. Почесні гості: Гетьман УК Пантелюк М.М., Отамани
крайових козацьких осередків України.

11 грудня – урочисте відкриття новорічної ялинки на історичному
факультеті.

15 грудня – організація урочистого свята з нагоди ювілею професора кафедри
всесвітньої історії історичного факультету Кучемко М.М.

16 грудня – студентки історичного факультету відвідали святковий захід
Національного університету цивільного захисту України (клуб «Музей»).
18 грудня – студенти пільгового контингенту історичного факультету взяли
участь у зустрічі з ректором напередодні Дня Святого Миколая.

23 грудня – студенти історичного факультету відвідали вихованців
Харківського будинку дитини «Родина». Вручення подарунків, проведення
конкурсів та ігор.

25 грудня – виступ чоловічого ансамблю «Витребеньки» на новорічному
концерті університету. Керівник: Константінова А.С.

5 січня – організація та проведення «Дня відкритих дверей» на історичному
факультеті.

19 січня – проведення на історичному факультеті наукового семінару з
всесвітньої історії. Тематика виступів: «Нестор Махно», «Розвиток зброї в
Європі у 14-16 ст.». Керівник: доц. Серяков С.О.
22 січня – студенти історичного факультету взяли участь у міській церемонії
покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченка з нагоди Дня Соборності
України.
22

січня

–

студенти

історичного

факультету

взяли

участь

у

загальноуніверситетському конкурсі «Студент року – 2015».
1. "Кращий науковець": Єрьомін Валентин Ігорович, гр. 41 і/лс-PR;
Шамраєва
2.

"Відмінник

Вікторія
навчання":

Олександрівна,
Якуніна

Ганна

гр.
Павлівна,

41
гр.

і/п.
41

і/п.

3. "Художня творчість та виконавська майстерність": Булгакова Владислава
Сергіївна, гр. 41 і/лс-PR; Міщенко Дар’я Сергіївна, гр. 41 і/лс-PR; Цукор
Віктор Євгенійович, гр. 41 і/г ; Філіпченко Ірина Олегівна, гр. 41 і/г.
4. "Лідер студентського самоврядування": Токарєва Анна Миколаївна, гр. 51
і/лс-PR; Пилипенко Олена Андріївна, гр. 41 і/п; Войтенко Сергій
Миколайович, гр. 41 і/лс-PR; Оберемок Валерія Вячеславівна, гр. 31 і/п.
5. "Кращий волонтер": Лоскутов Антон Андрійович, гр. 41 і/п; Вовк Ілона
Євгеніївна, гр. 41 і/лс-PR; Пежинська Юлія Миколаївна, гр. 41 і/лс-PR.
6. "Олімпійські надії": Марущак Євгеній Миколайович, гр. 51 і/м; Чапалика
Дмитро Володимирович, гр. 41 і/п; Котенко Анастасія Володимирівна, гр. 41
і/г; Гиль Анастасія Олександрівна, гр. 31 і/п.

22 січня – студенти-козаки історичного факультету провели урок «Козацька
слава» серед учнів Харківської гімназії №82, присвячений Дню соборності
України.

29 січня – за підсумками публікацій за 2015 рік у газеті «Учитель»
історичний факультет посів І місце.

