
 

ХРОНІКА ПОДІЙ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

ЗА ТРАВЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ 2018 року  
 

 
 

8 травня з нагоди Дня пам’яті та примирення делегація ХНПУ                        

імені Г.С. Сковороди на чолі з ректором І.Ф. Прокопенком взяла участь у 

церемонії покладання квітів на Меморіалі Слави. 

  
 

14 – 15 травня 2018 р. на базі Історичного факультету Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди відбувся ІІ 

етап міського конкурсу студентських проектів «Харків - місто молодіжних 

ініціатив» у номінації «Харків - місто творче, відкрите, толерантне». Конкурс 

було започатковано у 2016 р. під егідою Харківського міського голови Г.А. 

Кернеса. 

 

 
 

 



17 травня Історичний факультет на чолі з ректором І.Ф. Прокопенком та 

адміністрацією ХНПУ імені Г.С. Сковороди долучився до урочистої ходи з 

нагоди святкування Дня вишиванки.  

 
16 – 18 травня –  студент 3 курсу Історичного факультету                              

ХНПУ імені Г.С. Сковороди Авраменко Єгор посів ІІ місце у ІІ етапі 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ІСТОРІЇ, яка 

проходила в Уманському державному педагогічному університеті імені 

Павла Тичини. 

 
18 травня у Харківському національному педагогічному університеті            

імені Г.С. Сковороди за сприяння Генерального Консульства Республіки 

Польща у Харкові відбувся Міжнародний круглий стіл 

«БОРОТЬБА ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ: ПОЛЬСЬКИЙ І УКРАЇНСЬКИЙ 

ВИМІРИ (1914-1921 рр.)» / MIĘDZYNARODOWY OKRĄGŁY STÓŁ  

«WALKA O NIEPODLEGŁOŚĆ: WYMIARY POLSKI I UKRAIŃSKI LATA 

1914-1921)». 

 
 



 

17 травня 2018 року у читальному залі №1 (вул. Алчевських, 29) зі 

студентами історичного факультету до дня Європи в Україні була проведена 

тематична зустріч «Відкрий для себе Європу». 

 
18 травня – Студенти-козаки Історичного факультету взяли участь у міській 

реконструкції, присвяченій історії міста Харкова 

  
18 травня – студентки історичного факультету Степаненко Христина, 

Добровіна Наталія, Москаленко Віталія посіли 1місце зі стрітболу у першості 

університету.  

 
 

 

 



19-20 травня студенти Історичного факультету, члени клубу військово-

технічної історії «Шерман» стали активними учасниками щорічого 

Харківського злету ретро автомобілів на території «Арт-заводу Механіка. 

Інша земля». 

 
21 травня, напередодні Міжнародного дня захисту дітей, студенти 

Історичного факультету відвідали та привітали подарунками вихованців 

Харківського дитячого будинку «Родина» та Комунальний заклад для 

соціального захисту дітей «Центр соціально - психологічної реабілітації дітей 

міста Харкова». 

 
1 червня на Історичному факультеті ХНПУ імені Г.С. Сковороди за 

сприяння Генерального Консульства Республіки Польща у Харкові відбулась 

Міжнародна наукова конференція «Спільні проблеми історії Польщі та 

України ХХ століття очима молодих науковців».  

 
 

 



01 червня – студенти-козаки Історичного факультету з нагоди 

Міжнародного Дня захисту дітей відвідали учнів ЗОШ №176. Козацькі 

розваги, конкурси та подарунки підняли настрій всім учасникам. 

 
5 червня – учні 10 класу Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням окремих предметів №16 Харківської міської ради 

Харківської області імені В.Г. Сергєєва відвідали Історичний факультет 

ХНПУ імені Г.С.Сковороди, поспілкувалися з деканом, проф. Бережною С.В 

та викладачами всіх кафедр Історичного факультету, ознайомилися з 

діяльністю Окремого науково-освітнього центру Українського козацтва  

імені Г.С. Сковороди та відвідали Археологічну камеральну лабораторію 

нашого університету. 

 
7 червня на історичний факультет завітали учні Харківської ЗОШ №5. Діти 

відвідали деканат та особисто поспілкувалися з деканом, проф. Бережною 

С.В., поринули у старовинний світ Науково-дослідної археологічної 

лабораторії та козацьку епоху в Окремому науково-освітньому центрі 

Українського козацтва імені Г.С. Сковороди. 

 

 


