
 

ХРОНІКА ПОДІЙ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

ЗА СЕРПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2017 року  
 

 
 

 23 серпня – студенти історичного факультету взяли участь у міській церемонії 

урочистого відкриття пам’ятника Івану Сірку.  

 

24 серпня – студенти історичного факультету взяли участь у міській церемонії 

покладання квітів на площі Конституції з нагоди 26 річниці Дня Незалежності 

України.  

 



31 серпня – студенти історичного факультету взяли участь у загально- 

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

 

31 серпня – студенти історичного факультету відвідали Меморіальну аудиторію, 

присвячену Захисникам України - випускникам ХНПУ імені Г.С Сковороди та 

музей історії ХНПУ імені Г.С. Сковороди.  

  

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. Знайомство з кураторами, «кураторська година» для 

студентів 1 курсу. 

  



7 вересня – презентація гуртків та колективів Молодіжного центру для студентів 1 

курсу історичного факультету.  

08 вересня –  першокурсники та студактив історичного факультету відвідали 

Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди в селі 

Сковородинівка Золочівського району Харківської області. Відбулася посвята в 

історики, командоутворюючі ігри та конкурси.  

  

11 – 15 вересня – студенти історичного факультету взяли участь у ІХ таборі лідерів 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди (с. Гайдари).  

  

16 вересня – проведення Фестивалю патріотичних організацій та спорту на базі 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди (Розширена Рада Генеральної старшини УК, урочиста 

церемонія посвяти в козаки та берегині, відкриття Спартакіади університету 

2017/2018 н.р.).  

  



19 вересня – студенти історичного факультету взяли участь у міській церемонії 

покладання квітів на Меморіалі Слави з нагоди вшанування учасників 

партизанського руху.   

 

20 вересня – студенти та викладачі історичного факультету взяли участь у науковій 

конференції, присвяченій завершенню  ІІ Світової війни. Організатори: Харківський 

обласний комітет Міжнародного українського союзу учасників війни.  

  

23 вересня – студенти 1 курсу  історичного факультету взяли участь у туристичному 

поході.  

  

28 вересня – студенти історичного факультету у складі збірної команди ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди посіли ІІІ місце в обласному таборі, грі-вишкілі 

 «Я – Українець!». 

  


