ХРОНІКА ПОДІЙ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
ЗА ЛИСТОПАД-ГРУДЕНЬ 2017 року

2 листопада – студенти 1 курсу історичного факультету відвідали Харківський
історичний музей імені М.Ф. Сумцова, прослухали лекцію та ознайомилися з
виставкою, присвяченою життю та творчості видатного філософа Г.С.
Сковороди.

10 листопада – відвідання "Ярмарку професій" Близнюківського району. Учні
11 класів прослухали інформацію про навчальний заклад та факультети,
поспілкувалися з викладачами та співробітниками, отримали відповіді на
запитання. Лектор: Єгоршина О.О.

16 листопада – студенти історичного факультету взяли участь у науковій
учнівській конференції серед учнів Харківської спеціалізованої школи №16,
присвяченій Дню Захисника України та Дню українського козацтва.

13 – 17 листопада – Тиждень студентського самоврядування на історичному
факультеті.

17 – 18

листопада – організація та проведення ІХ Міжнародної науково-

практичної конференції «Актуальні проблеми методики навчання історії,
правознавства та суспільствознавчих дисциплін».

21 листопада – у читальному залі №1 за ініціативою колективу бібліотеки
університету відбулась патріотично-виховна година до Дня Гідності та Свободи
серед студентів історичного факультету.

23 листопада – відвідання Лохвицького краєзнавчого музею (Полтавська
область) на чолі з ректором, академіком І.Ф. Прокопенко.

28 листопада – проведення відкритої лекції для абітурієнтів «Як підготуватися
до ЗНО з історії України». Лектор: Мартинова І.С.
30 листопада – студенти історичного факультету провели урок «Козацька
слава» серед учнів Харківської ЗОШ №84.

30 листопада – на базі читальної зали наукової бібліотеки імені Г.С. Сковороди
відбулася

презентація

навчального

посібника

«Історія

стародавнього

світу» к.п.н., доцента кафедри всесвітньої історії Київського університету імені
Бориса Грінченка , Сергія Олександровича Голованова.

1 грудня – на історичному факультеті відбулися лекції з громадянської освіти
та

медіаграмотності,

які

були

проведені

представником

ГО

"ВМГО

"Студентське братство". Лектор – Іванов Віталій (м. Львів).

8 грудня – урочисте підсумкове засідання клубу військової історії «Шерман».

12 грудня – студенти історичного факультету відвідали Центр соціальної
реабілітації дітей. Вручення новорічних прикрас, чешок та солодощів.
Передали новорічні подарунки, соки вихованцям Ізюмського інтернату і
Зеленогайського будинку дитини.

14 грудня – студенти 2 курсу історичного факультету відвідали виставку картин
художньо-графічного факультету.

19 грудня – святкова зустріч ректора зі студентами пільгового контингенту.

20 грудня – святкова Рада історичного факультету. Привітання викладачів.

