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

11 – 15 вересня – студенти історичного факультету взяли участь у ІХ таборі
лідерів ХНПУ імені Г.С. Сковороди (с. Гайдари).

19 вересня – студенти історичного факультету взяли участь у міській церемонії
покладання квітів на Меморіалі Слави з нагоди вшанування учасників
партизанського руху.
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28 вересня – студенти історичного факультету у складі збірної команди ХНПУ
імені Г.С. Сковороди посіли ІІІ місце в обласному таборі, грі-вишкілі
«Я – Українець!».

10 жовтня - Свято врожаю.

26 жовтня – «Дебют першокурсника» (півфінал).

27 жовтня 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.
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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.

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

19 грудня – святкова зустріч ректора зі студентами пільгового контингенту.
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11 січня – «День відкритих дверей».

22 січня – студенти історичного факультету на чолі з ректором, академіком
І.Ф. Прокопенко взяли участь у міській церемонії покладання квітів з нагоди Дня
Соборності України.

24 січня – «Студент року-2017».
«Відмінник навчання» - Клець Аліна (4 курс) та Нужненко Любов (4 курс);
«Кращий науковець» - Петренко Олександр (4 курс); «Художня творчість та
виконавча майстерність» - Булгакова Владислава (6 курс); «Кращий волонтер» Водяницька Людмила (2 курс) та Вольфзон Маргарита (4 курс); «Кращий
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спортсмен»

-

Степаненко

Христина

(4

курс);

«Лідер

студентського

самоврядування» - Козирєв Ігор (4 курс), Тхор Тетяна (4 курс) та Матющенко
Євген (5 курс).

29 січня – 85-річчя університетській газеті «Учитель». Згідно з традицією
підведені підсумки публікації викладачів, співробітників та студентів у 2017
році. Переможці історичного факультету у таких журналістських номінаціях:
«Найактивніший факультет»: ІІ місце – історичний факультет (декан проф. С. В.
Бережна)

–

28

публікації;

з

них

15

студентських;

«Найактивніша кафедра»: ІІ місце у кафедри історії Україні (зав. доц. О. С.
Гончарова); «Найактивніший кореспондент»: ІІ місце у доц. кафедри історії
України І.В. Чернікова; ІІІ місце у доц. кафедри історії України М. В. Луценко.
Серед студентів: І місце – Ігор Козирєв (4 курс, голова Спілки студентів та молоді
історичного факультету) – полоса «Тиждень історика – 2017); ІІ місце – Світлана
Габараєва (2 курс). «Журналістський дебют» – Крістіна Кремениця (1 курс).

12 – 16 лютого – студенти історичного факультету взяли участь у заходах «Тижня
закоханих».
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17 березня – студенти історичного факультету Булгакова Владислава («Міс
талант») та Бородкін Максим («Містер творчість») взяли участь у конкурсі «Міс
та містер університет».

25 березня – «Студентська весна – 2018».

31 березня – команда КВК історичного факультету взяла участь у Лізі Сміху
ХНПУ імені Г.С. Сковороди (Кубок Ректора).
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11 квітня – ярмарка вакансій.

26 квітня – загальноуніверситетський квест «Подорож до Студляндії». Студенти
історичного факультету посіли І місце.

26 квітня – взяття участі у церемонії вшанування ліквідаторів ЧАЕС.
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.
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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.

НАУКОВО-ПОШУКОВА РОБОТА, ЕКСКУРСІЇ,
ВІДВІДАННЯ ТЕАТРІВ
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.

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.
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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.

12 жовтня 2017 року 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.

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.

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.
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17 – 18

листопада – організація та проведення ІХ Міжнародної науково-

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

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

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

14 грудня – студенти 2 курсу історичного факультету відвідали виставку картин
художньо-графічного факультету.
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16 квітня на історичному факультеті відбулася зустріч з директоркою
благодійного фонду «Харків з тобою» Оленою Рофе-Бекетовою. Під час зустрічі
студенти подивилися фільм «Знищити не можна зберегти», присвячений
актуальним проблемам збереження культурної спадщини України та Харкова
зокрема.

18 квітня студенти- історики відвідали постійнодіючу виставку «НЕоголошена
війна- Солдатські фотографії».

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 19141921)».
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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».

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».

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».
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ФАКУЛЬТЕТСЬКІ ЗАХОДИ, ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА САМОДІЯЛЬНІСТЬ
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.
23 вересня – студенти 1 курсу

історичного факультету взяли участь у

туристичному поході.

5 жовтня – «Дебют першокурсника» на історичному факультеті (відбірковий тур).
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23 жовтня – творчій вечір провідного соліста Харківського національного
академічного театру опери та балету імені М.В. Лисенка, баритона Володимира
Козлова.

24 жовтня – 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.

31 жовтня на історичному факультеті відбувся творчій вечір "Хеллоуін".
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21 листопада –

у читальному залі №1 за ініціативою колективу бібліотеки

університету відбулась патріотично-виховна година до Дня Гідності та Свободи
серед студентів історичного факультету.

20 грудня – святкова Рада історичного факультету. Творче привітання викладачів.

26 – 31 березня – організація та проведення «Тижня історика».
30 березня -- БЛАГОДІЙНИЙ БАЛ ІСТОРИКІВ - 2018. Міс історичного
факультету - Вольфзон Маргарита (4 курс)та Містер історичного факультету Козирєв Ігор (4 курс); Віце-міс - Корнійчук Анастасія (2 курс) та Віце-містер Нестеренко Вадим (2 курс); Міс глядацьких симпатій - Шкода Ляна (1 курс) та
Містер глядацьких симпатій - Пархоменко Владислав (1 курс).
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Колектив історичного факультету «Витребеньки» (керівник Константінова А.С.)
посіли ІІ місце у Харківському міському фестивалі художньої самодіяльності
«Студентська весна – 2018» (ККЗ «Україна»).

31 березня – зустріч випускників історичного факультету

4 квітня – відкриття виставки відомого українського художника- косміста Валерія
Моругіна.
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6 квітня – урочиста зустріч студентів ХНПУ імені Г.С. Сковороди з учасниками
Олімпійських ігор, нашими випускниками та викладачами.

17 квітня на історичному факультету пройшла ЗВК. На якій всі Голови виступили
із звітами про роботу, яку вони та їх комітети здійснили за навчальний рік. Також
офіційно, голосуванням було обрано нових Голов комітетів, секретаріат та Голову
Спілки студентів та молоді історичного факультету.

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
Сковороди

та

університету.

відвідали

Археологічну

камеральну

імені Г.С.

лабораторію

нашого
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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.

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ
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.
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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».

КОЗАЦЬКИЙ РУХ
23 серпня – студенти історичного факультету взяли участь у міській
церемонії урочистого відкриття пам’ятника Івану Сірку.

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.).
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6 жовтня - студентки історичного факультету напередодні Дня Захисника України
та Дня українського козацтва провели уроки «Козацька слава» серед учнів
Харківської школи №176.

9 жовтня - 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 року 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.
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12 жовтня 2017 року студенти історичного факультету відвідали учнів 6 класу
Харківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №51 з уроком "Козацька слава", присвяченим Дню
Українського козацтва.

13 жовтня – проведення уроків «Козацька слава» серед підшефних учнів та
вихованців Харківського ліцею №141, дошкільного закладу «Барвінок».

14 жовтня - 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.
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16 жовтня – проведення уроків «Козацька слава» серед підшефних вихованців
дитячого садочка №338.

17, 19 жовтня – проведення уроків «Козацька слава» серед підшефних учнів
Харківської ЗОШ №10, ХСШ І ступеню №33.

30 листопада – студенти історичного факультету провели урок «Козацька слава»
серед учнів Харківської ЗОШ №84.
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29 січня – 100-річчя бою під Крутами. Студенти історичного факультету (Осадчій
Валерій, Топчій Даніїл) взяли участь у заходах ХСШ №17 та військовопатріотичного клубу «Вікторія» з відзначення цієї історичної події. Історики
підготували доповіді про трагедію 29 січня 1918 р.

15 березня – студенти історичного факультету посіли ІІІ місце у спортивних
змаганнях за XV « Кубок Отамана» Окремого науково-освітнього центру
Українського козацтва імені Г.С. Сковороди.

20 квітня студенти-козаки Історичного факультету на чолі з завідувачем кафедри
суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти, генерал-осавулом УК
Губою А.В. провели посвяту у козачата вихованців дошкільного закладу
«Барвінок».
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25 квітня – організація та проведення XV конкурсу «Найкраща писанка» серед
підшефних учнів м. Харкова та Харківської області. На базі Історичного
факультету під егідою ГО «Окремий науково-освітній центр Українського
козацтва імені Г.С. Сковороди» було проведено церемонію нагородження
лауреатів

та

переможців

конкурсу.

У цьому році участь у конкурсі взяли понад 100 учнів 1-11-х класів Харківської
ЗОШ №56, Харківського ліцею №141 та Іванчуківської ЗОШ Ізюмської районної
ради.

18 травня – Студенти-козаки Історичного факультету взяли участь у міській
реконструкції, присвяченій історії міста Харкова

27

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.

КОНКУРСИ, ПРОЕКТИ, ТРЕНІНГИ, ВІДКРИТІ ЛЕКЦІЇ
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).
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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. ІІ
місце посіли студентки історичного факультету Булгакова В. та Нужненко Л.

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.
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СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ
За підсумками Спартакіади 2017-2018 н.р. історичний факультет посів ІІІ місце.
18 жовтня – вiдбулися змагання з шашок серед хлопцiв на Першicть
Унiверситету. Студенти історичного факультету посіли ІІІ місце.

СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ НА ПЕРШІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ:
ШАШКИ:
Хлопці – 3 місце;
Дівчата – 9 місце.
ШАХИ:
Хлопці – 4 місце;
Дівчата – 7 місце.
НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС:
Хлопці – 3 місце (в особистому заліку: 3 м. – Діденко Віталій);
Дівчата – 1 місце (в особистому заліку: 4 м. – Степаненко Христина).

БАДМІНТОН:
Хлопці – 3 місце (в особистому заліку: 4 м. – Онацький Артем);
Дівчата – 3 місце (в особистому заліку: 2 м. – Степаненко Христина).
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29 березня 2018 р. – ІІІ місце на Першості університету з волейболу серед
чоловічих команд.

18 травня – студентки історичного факультету Степаненко Христина, Добровіна
Наталія, Москаленко Віталія посіли 1місце зі стрітболу у першості університету.

17-20 квітня 2018 р. – ІІ місце у змаганнях з футзалу на Першість ХНПУ імені
Г.С. Сковороди 2017-2018 н.р.
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01 червня 2018 р. на базі стадіону КЗ КДЮСШ «ХТЗ» відбувся Всеукраїнський
забіг «Зелена миля 2018» серед студентської молоді. Наш Університет
представляли
(ІІ місце).

студенти

історичного

факультету

