
 

ХРОНІКА ПОДІЙ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

ЗА ЖОВТЕНЬ 2017 року  
 

 
 
 

5 жовтня 2017 р.– «Дебют першокурсника» на історичному факультеті 

(відбірковий тур).  

 

6 жовтня 2017 р. - студентки історичного факультету напередодні Дня 

Захисника України та Дня українського козацтва провели уроки "Козацька 

слава" серед учнів Харківської школи №176. 

 



9 жовтня 2017 р. - на історичний факультет завітали учні 5-А класу 

Харківської ЗОШ №139. Учні відвідали кафедри, Окремий науково-освітній 

центр Українського козацтва імені Г.С. Сковороди.  

 

10 жовтня 2017 р. - Свято врожаю.  

   

10 жовтня 2017 р. студенти історичного факультету на чолі з координатором 

національно-патріотичного та козацького руху, доктором педагогічних наук, 

професором, генерал-осавулом УK Губой А.В. взяли участь у церемонії 

Посвяти в козачата учнів Харківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №56.  

 

 



12 жовтня 2017 р. студенти історичного факультету відвідали учнів 6 класу 

Харківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №51 з уроком "Козацька слава", присвяченим 

Дню Українського козацтва. 

 

12 жовтня 2017 р. на історичному факультеті ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

відбулася XVI Всеукраїнська учнівсько-студентська наукова конференція 

"Козацькі читання", присвячена Дню Захисника України та Дню 

Українського козацтва. Приймали участь понад 50 учнів із Харкова та 

області. На цій конференції вже 4 рік проходить науковий дебют 

першокурсника, а в цьому році студенти першокурсники були секретарями 

секцій. 

 

 

13 жовтня 2017 р.– проведення уроків "Козацька слава" серед підшефних 

учнів та вихованців  Харківського ліцею №141, дошкільного закладу 

"Барвінок". 



 

 

14 жовтня 2017 р. - факультетські коші Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди взяли участь у міській 

церемонії покладання квітів до пам’ятника видатному кошовому отаману  

Івану Сірку. 

   

16 жовтня 2017 р. – проведення уроків "Козацька слава" серед підшефних  

вихованців  дитячого садочка №338. 



 

17, 19 жовтня 2017 р. – проведення уроків "Козацька слава" серед 

підшефних  учнів Харківської ЗОШ №10, ХСШ І ступеню №33.  

   

18 жовтня 2017 р. – вiдбулися змагання з шашок серед хлопцiв на Першicть 

Унiверситету. Студенти історичного факультету посіли ІІІ місце.  

 

18-19 жовтня 2017 р. студенти історичного факультету Булгакова 

Владислава 6 курс (науковий керівник – проф. Бережна С.В.), Петренко 



Олександр (науковий керівник – доц. Луценко М.В.), Топчій Даніїл 

(науковий керівник – доц. Дьякова) приймали участь в ІІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Студенти та молодь – для майбутнього 

країни», яка проходила в м. Бахмуті.  

23 жовтня 2017 р. – творчій вечір провідного соліста Харківського 

національного академічного театру опери та балету імені М.В. Лисенка, 

баритона Володимира Козлова.  

 

24 жовтня 2017 р. проходив ХI Регіональний науковий конкурс молодих 

вчених "ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ОЧИМА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ" 

ХНУМГ ім.Бекетова та ХНУ ім. В.Н.Каразіна, де ІІ місце посів магістрант 

другого року навчання 64 група Єрьомін Валентин (науковий керівник – 

Вороніна М.С.). 

 



24 жовтня 2017 р. – просвітницький проект історичного факультету 

"Студент на один день". Учні старших класів відчули себе студентами 

історичного факультету: прослухали лекції викладачів, пройшли квест «Мій 

університет – моя гордість!» під час якого відвідали всі кафедри, науково-

дослідну археологічну лабораторію, книгосховище університету, Окремий 

науково-освітній центр Українського козацтва імені Г.С. Сковороди, де мали 

відповісти на запитання задля проходження маршруту.  

Після цього були підведені підсумки дня, де учні мали змогу поспілкуватися 

з деканатом та активом історичного факультету. Всі учасники проекту 

отримали пам’ятні сертифікати.  

 

24 жовтня 2017 р. на історичному факультеті проходив  цікавий 4-х 

годинний тренінг проектного менеджменту, який проводили співробітники 

Youth Contact Group при підтримці ОБСЄ Ірина Дразман магістранта 6 курсу 

та Ярослава Морозова.  



 

 

26 жовтня 2017 р. проходило засідання міждисциплінарного наукового 

семінару “Terra Sarmatiae: культурна спадщина Речі Посполитої в історичній 

ретроспективі” (координатор – доцент С.О. Сєряков) 

 

26 жовтня 2017 р.– «Дебют першокурсника» (півфінал).  



 

27 жовтня 2017 р. у Харківському національному педагогічному 

університеті імені Г.С. Сковороди відбувся "День відкритих дверей". На 

історичний факультет завітали учні 10-11 класів, вчителі та батьки, які 

поспілкувалися з деканатом та студактивом, пройшли КВЕСТ на знайомство 

з кафедрами та центрами факультету. 

 

 

 

 

 



31 жовтня 2017 р. на історичному факультеті відбувся творчій вечір 

"Хеллоуін". 

 


