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Олімпіада

ЗНАВЦІ СЛОВА
7–8 квітня 2016 року на базі українського мовно-літ. ф-ту проходила Всеукраїнська 
олімпіада з навчальної дисципліни «Українська мова» серед студентів нефахових 
спеціальностей ВНЗ України.

Цьогоріч олімпіада з української 
мови привернула увагу 56 її знав-

ців з різних куточків України: Києва, 
Львова, Чернівців, Кіровограду, Умані, 
Полтави, Глухова, Луцька, Миколаєва, 
Дрогобича, Ніжина, Харкова та ін. Усі 
учасники виявили високий рівень 
володіння як писемною мовою, так 
і ораторським мистецтвом. Членам 
журі на чолі з головою д. ф.н., проф. 
О. Маленко вкрай важко виявилося 
обрати кращого з  найкращих, але 
конкурс є конкурс. Тож І місце посіла 
Галлі Лейбенко, ф-т мистецтв ХНПУ 
імені Г.С.  Сковороди; ІІ  — Лєйла 
Аллабєргєнова, ф-т економіки та 
менеджменту Ун-ту митної справи 
та фінансів (м. Дніпропетровськ) та 
Анна Петришена, ф-т економ. наук 
Нац. ун-ту «Києво-Могилянська акаде-
мія»; ІІІ — Євгенія Бородай, ф-т фізви-
ховання Уманського держ. пед. ун-ту 
імені Павла Тичини; Жанна Леонтьєва, 
псих.-пед. ф-т Полтавського нац. 
пед. ун-ту ім.  В.Г.  Короленка; 

Єлизавета Назаренко, ф-т іноз. мов 
Кіровоградського держ. пед. ун-ту 
імені В. Винниченка; Влада Погоріла, 
ф-т іноз. мов Чернівецького нац. ун-ту 
імені Юрія Федьковича.

Також найяскравіші учасники 
в  певній галузі мовознавчої науки 
були відзначені в номінаціях: «Знавець 
української лексики», «Знавець укра-
їнської фразеології, «Майстер точного 
слова», «Майстер творчого слова», 
«Майстер ораторського мистецтва», 
а  в  номінації «За волю до перемо-
ги»  перемогли Арсеній Дядченко, 
ф-т техногенно-еколог. безпеки Нац. 
ун-ту цив. захисту України (м. Харків), 
Вероніка Іванова, ф-т іноз. філол. 
ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Усі лауреати, крім дипломів, отри-
мали на згадку книги про Харківщину, 
диски із серії «Словники України», 
а також гарний настрій, приємні спо-
гади й нових друзів.

Ю.М. Лебеденко, к.ф. н., доц.  
каф. української мови

Форум

НАУКОВИЙ ПРОЕКТ  
«ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ»

14–15 квітня на базі ф-ту початкового навчання нашого університету пройшов 
ІІІ Всеукраїнський освітянський форум «Інтелект України».

Фундаторами форуму були рек-
тор ун-ту акад. І. Прокопенко; 

директор Інституту проблем вихо-
вання НАПН України д. псих. н., 
проф., акад НАПН України, науко-
вий консультант Проекту І.  Бех; 
заст. директора Департаменту 
науки і  освіти ХОДА В.  Ігнатьєв; 
директор Департаменту освіти 
Харківськоі міської ради О. Деменко; 
заст. директора Інституту модерні-
зації змісту освіти, д. пед. н., проф. 
Ю.  Завалевський; наук. керівник 

проекту д.п.н. проф., І.  Гавриш; 
декан ф-ту почат. навч. д.  пед.  н, 
проф. Т. Довженко та інші. Учасники 
форуму ознайомились із роботами 
виставки «Обдарований учитель — 
обдаровані учні», взяли участь 
у пленарному засіданні «Науково-
педагогічний проект «Інтелект 
України»: методологія, теорія та 
методика» та у  педагогічній студії 
«Основна школа в науково-педаго-
гічному проекті «Інтелект України».

Т.А. Довженко, проф., декан ф-ту поч. освіти

Студентська весна–2016
8 квітня в кіноконцертному залі «Україна» відбувся міський конкурс «Студентська 
весна–2016», у якому, як завжди, тріумфально виступили творчі колективи нашого 
ун-ту.

Гран-прі конкурсу одержав народний 
ансамбль естрадної пісні «Оксамит» 
(кер. М. Симоненко, Ю. Доро).

Перше місце по праву отри-
мали: Народний камерний хор 
«Ювента» (кер. В.  Королевський), 
Народний ансамбль народного 
танцю «Зорицвіт» (кер. О. Лиманська, 

К. Редько), Народний ансамбль баль-
ного танцю (кер. Н. Бугаєць, О. Пінчук) 
та Народний ансамбль естрадно-
спортивного танцю «Бумеранг» (кер. 
Н. Санжарова, Ю. Голенкова).

Вітаємо наші кращі в місті студент-
ські колективи та бажаємо подальших 
успіхів і натхнення.

Працевлаштування

ГОЛОВНА ПОДІЯ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
12–13 квітня 2016 року в ХНПУ імені Г. С. Сковороди відбулася акція урочистого працевлаштування 
випускників (спеціалістів та магістрів) денної форми навчання.

До складу створеної комісії увійшли: рек-
тор І.  Прокопенко, перший проректор 

О. Андрущенко, проректори з навчальної робо-
ти Н. Якушко, з науково-педагогічної та виховної 
роботи А. Троцко; голови профспілки М. Маслов, 
студпрофспілки С. Білецька та декани 14-тьох 
факультетів. На акції працевлаштування були 
присутні А. Бабічев, директор Департаменту 
науки і  освіти ХОДА, О.  Деменко, директор 
Департаменту освіти Харківської міської ради, 
начальники районних відділів освіти.

За прогнозом, у 2016 році університет закін-
чують 3097 осіб, у тому числі: денну форму 
навчання — 1637 осіб (1071 бакалавр, 313 спеці-
алістів і 253 магістри); заочну форму навчання — 

1040 осіб (575 бакалаврів, 238 спеціалістів і 227 
магістрів); Інститут післядипломної освіти — 
420 осіб (349 спеціалістів і 71 магістр).

У розподілі взяли участь 568 випускників 
денної форми навчання: 314 спеціалістів і 254 
магістри.

Претендують на працевлаштування: 
у м. Харкові — 181 особа, Харківській області — 
212 осіб, до країн СНД та інших країн від’їздять — 
34 особи.

Серед випускників 2016 року 11 інвалідів, 
9 сиріт.

Планується залишити в ХНПУ 3 особи.
Т. Родченко, зав. відділу профорієнтації  

та працевлаштування

Започатковано конкурс

ВСЕ, ЩО МОЖНА УЯВИТИ, — РЕАЛЬНО!
У ХНПУ імені Г.С. Сковороди оголошено конкурс на кращу організацію набору абітурієнтів кафедрами та факультетами.

Метою проведення конкурсу є комп-
лексне оцінювання діяльності 

кафедр та факультетів з питань профо-
рієнтації та розроблення на цій основі 
системи заходів, спрямованих на підви-
щення якості та ефективності навчаль-
ної, наукової, методичної, виховної 
роботи, міжнародної діяльності.

Завданнями проведення конкурсу 
є посилення колективної зацікавленості 
співробітників у покращенні результа-
тів роботи кафедр та факультетів ун-ту; 
розширення інформаційного простору 
кафедри з профорієнтаційної роботи; 
проведення в ЗОШ спільних виховних 
заходів, відкритих лекцій, семінарів, 

спортивних змагань, зустрічей з про-
відними науковцями ун-ту; популяри-
зація вчительських династій (виклада-
чі факультетів, студенти); підвищення 
ефективності діяльності університет-
ських кафедр у школі.

Результати конкурсу доводитимуть-
ся Конкурсною комісією через сайт 

Науково-методичного центру органі-
зації навчального процесу у  вересні 
2016 р.

Умови конкурсу та критерії оціню-
вання наведено в Положенні на сайті 
за посиланням: http://smc. hnpu. edu. 
ua/normatyvna-baza/polozhennya

Н.М. Якушко, проректор з навчальної роботи

ПРОФЕССИЯ — ГОРДОСТЬ МОЯ
В 1985 году узбекский студент Шухрат Аскаров окончил наш педагогический ин-т. Сейчас он работает преподавателем русского 
языка Куштепинского профессионального колледжа в Ферганской области Узбекистана. Вот что он написал.

В студенческие годы я и мои товарищи 
узнали много нового, интересного, 

полезного. И, конечно, в  этом заслуга 
всего педагогического коллектива нашего 
родного института, но особенно препода-
вателей кафедр русского языка и русской 
литературы: Л.П. Черкасовой, М.Ф. Гетманца, 
Л.Г.  Фризмана, И.И.  Степанченко, 
И.И.  Доценко, Т.П.  Стаканковой, 
И.А. Быковой, Г.А. Васильевой, Э.М. Черняк, 
А.Т. Гулака, С.В. Крамских и других. Они не 
только читали нам лекции и  проводи-
ли практические занятия, но находили 
время для задушевных бесед, проведения 
литературных вечеров и викторин. Именно 
они учили нас быть самостоятельными, 

терпеливыми, трудолюбивыми. Именно 
они дали нам путёвку в жизнь, сформи-
ровали твёрдое желание стать учителями.

Я  — счастливый человек, потому 
что я Учитель. Люблю свою профессию, 
люблю своих учеников, свой колледж. 
Учащиеся с интересом изучают русский 
язык, который служит средством меж-
дународного общения.

Моя супруга — учительница матема-
тики, мои дочки, Нозима и Нодира, тоже 
учителя. Я радуюсь тому, что многие мои 
ученики выбрали профессию учителя.

Пользуясь случаем, приветствую всех 
преподавателей и студентов ХГПУ в день 
открытых дверей, желаю всем вам креп-

кого здоровья, счастья и удачи, мира 
и благополучия Вашим семьям!

І. Шаповалова,  
зав. редакційно-видавничого відділу

Урядова  
телеграма

ШАНОВНИЙ  
ІВАНЕ 

ФЕДОРОВИЧУ!
Щиро Вам дякую за чудову зустріч 

зі студентами та педагогічним колек-
тивом очолюваного Вами славетного 
педагогічного вузу! Питання підтрим-
ки освіти завжди в центрі моєї уваги 
та радикальної партії.

Бажаю Вам і колективу міцного 
здоров’я, довголіття та нових тру-
дових звершень!

З повагою, Голова фракції Радикальної партії 
Олег Ляшко.

Зворотній зв’язок

КАР’ЄРА НАШИХ ВИПУСКНИКІВ
За роки незалежності України наш університет підготував понад 80 тисяч випускників, які працюють в різних сферах діяльності науковцями, викладачами у вишах, державними 
службовцями, бізнесменами, народними депутатами, але більшість гордо несуть звання вчителя. Пропонуємо нашим читачам два матеріали про кар’єру наших випускників.

Я ЛЮБЛЮ СВОЮ ALMA MATER!
Ці слова були лейтмотивом на зустрічі депутата Верховної Ради України, голови Радикальної партії Олега Ляшка 
зі студентами та викладачами університету 24 лютого в актовій залі.

Олег Валерійович Ляшко закінчив юридичний 
факультет нашого ун-ту в 1998 році. «Я пиша-
юся тим, що вчився в цьому славетному виші. 

Пам’ятаю і з великою повагою ставлюсь до своїх викла-
дачів. Особливо ціную мого головного вчителя й настав-
ника, відомого в Україні вченого-юриста, Олександра 
Івановича Процевського, який відіграв важливу роль 
у моєму становленні як професіонала й громадянина».

На питання нашого кореспондента «Що Ви 
побажаєте студентам нашого ун-ту?» Олег Ляшко 
відповів: «Не сподівайтесь, що за Вас хтось щось 
зробить. Ставте перед собою велику мету й нама-

гайтесь її досягнути. Пам’ятайте, що життя прохо-
дить дуже швидко — сьогодні вам 20, а завтра — 
40. Не витрачайте сьогоднішній день даремно, 
не перекладайте на завтра те, що можна зробити 
сьогодні. Вважаю, що тільки молодь, яка наро-
дилась і виросла в незалежній Україні та не знає 
тиску репресивної системи, зможе навести лад. 
Наріжним каменем для молоді є знання. Краще їх 
здобути в найстарішому педагогічному ун-ті нашої 
країни. Я в захваті від сьогоднішньої зустрічі, яка 
мене надихає на подальшу роботу».

Підготувала І. Бикова

Факультет мистецтв

Природничий факультет

Факультет початкового навчання

Факультет фізичного виховання та спорту

Ректор І. Прокопенко та дир. Департаменту освіти  і науки ХОДА А. Бабічев з випускницями 
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Вшановуємо

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!
19 лютого 2016 року в нашому університеті в корпусі А по вул. Валентинівській, 2 
(225 ауд.) була відкрита меморіальна аудиторія воїнів АТО.

Неоголошена війна триває понад 
2 роки на території України. За 

цей час вона забрала життя безлі-
чі людей, зламала тисячі сімей та 
принесла багато болю й  страж-
дань. Осторонь цих подій не змо-
гли за лишитися й наші студенти, 
викладачі, аспіранти, випускники 
та інші працівники ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди.

На відкритті меморіальної ауди-
торії були присутні керівництво 
університету, волонтери, активні 
учасники бойових дій у  зоні АТО, 
телебачення, журналісти, виклада-
чі та студенти.

В аудиторії знаходяться три стенди: 
волонтерам, загиблим воїнам та учас-
никам бойових дій. Три ручні реактивні 
протитанкові гранатомети «Муха», гра-
нати, фляга, патрони — все це передав 
17 мотопіхотний батальйон, також там 
знаходяться волонтерські обереги, 
альбом з  фотокартками діяльності 
волонтерів та український прапор 
з підписами Харківського батальйону, 
батальйонів «Азов», «Айдар».

Аудиторія відкрита з метою вша-
нування пам’яті загиблих, активних 
учасників бойових дій. Тому зараз 
у цій аудиторії проводяться екскурсії 
для студентів.

Постаті

ШАНА СТУДЕНТІВ
Рік тому пішов 

із життя відомий 
учений, член 
Спілки письмен-
ників України, 
лауреат багатьох 
л і т е р а т у р н и х 
премій, почесний 

громадянин с.  Тернова Харківської 
області, колишній зав. каф. укр. та світ. 
літ-ри, д. ф. н., проф. Іван Степанович 
Маслов. Він залишив яскравий слід 
не лише в університеті, але й у серцях 
студентів.

«…Він дуже любив і  поважав усіх 
студентів, звертався до нас, називаю-
чи ім’я та по-батькові, чого не роблять 
інші викладачі. Мені більш за все 
запам’яталося одне практичне заняття. 
У  той день я  повинен був відповіда-
ти, але прокинувся пізно й  залишив 
удома свою доповідь. Я сидів наляка-
ний і не знав, що робити, раптом чую 
голос Івана Степановича: «Владиславе 
Анатолійовичу, розкрийте нам, будь 
ласка, це питання». Робити нічого, я, 
похнюпившись, пішов за кафедру. Але 
сталося диво: поки я йшов, дві студент-
ки простягнули мені свої доповіді, які 
я й узяв. Поклав їх на кафедрі й почав від-
повідати, постійно заглядаючи в аркуші.

— Добре, — сказав він, коли я скін-
чив, — але чому Ви підглядали постійно? 
Це ваш матеріал?

— Ні, не мій, мені дали… — відповів 
я, опустивши голову.

— Так, я бачив, це сталося, коли ви 
йшли, але хотів вислухати відповідь. Не 
можна ставити студенту двійку, не зна-
ючи обставин.

Я почав вибачатися, впевнений, що 
відповідь буде не зарахована. Але був 
здивований, коли професор сказав:

— Ви добре виступили, хоча матеріал 
і не ваш. Але вам є чого прагнути, докла-
дайте більше зусиль і будете вчитися на 
відмінно.

Ось так я зрозумів, що не потрібно 
нічого боятися, викладачі теж люди 
й можуть тебе вислухати та допомогти. 
Тому Іван Степанович навічно залишить-
ся в моєму серці не тільки як викладач, 
але ще як гарна і чуйна людина.»

Владислав Назаренко, 31у/р,  
укр. мовно-літ ф-т

«Іван Степанович був чуйною та 
доброю людиною, великим фахівцем 
своєї справи. Пам’ятаю, як слухала його 
лекції. Студенти сиділи тихо та прислуха-
лися до кожного його слова. Було цікаво, 
лекції пролітали непомітно.

Згадалася мені наша перша пара 
з Іваном Степановичем, яка проходила 
в маленькому кабінеті, де було мало 
місця й де мені випало сидіти поряд 
з Іваном Степановичем, майже за його 
столом. На пару він приніс багато різних 
книжок і почав їх викладати на стіл, скла-
даючи одна на одну. Я одразу подумала, 
що він дуже розумний і мудрий. Іван 
Степанович завжди ставився з повагою 
до всіх студентів і вважав нас дорослими 
й самостійними людьми. Дуже шкода, 
що з  життя пішла така досвідчена 
й мудра людина, як Іван Степанович 
Маслов. Я думаю, що всі студенти, яким 
випала честь знати цю людину, ніколи 
його не забудуть.»

Руслана Моісеєнко, 31у/р,  
укр. мовно-літ ф-т

Пам’ятаємо

13 лютого 2016 
року на 74 році 
пішов із життя 
Л и т в и н е н к о 
М и к о л а 
Михайлович, кан-
дидат історичних 
наук, професор 
кафедри всесвіт-
ньої історії, декан історичного факультету 
(1991–1995 рр.)

Микола Михайлович працював на 
кафедрі всесвітньої історії понад 34 роки: 
викладав курс нової історії Європи та 
Америки, проводив плідні наукові дослі-
дження з економічної історії країн Європи 
та Америки, був активним учасником гро-
мадського життя. Висококваліфікований 
педагог, талановитий викладач, добра 
та щира людина, яскрава та непересічна 
особистість залишиться назавжди в пам’яті 
колег та вдячних студентів.

У зв’язку з непоправною втратою колек-
тив і колеги кафедри всесвітньої історії 
історичного факультету висловлюють 
щире співчуття близьким та рідним.

Колеги

Виставка

ЖЕРТВИ ГОЛОКОСТУ
22 березня на базі істфаку за підтримки Українського Центру вивчення історії 
Голокосту відбулося урочисте відкриття виставки «Єврейські діти України — 
жертви Голокосту».

На відкриття завітали гості  — 
представники єврейських шкіл, 

об’єднань людей, які вивчають цю 
тему, та ті, у кого душа болить через 
велике горе, яке не може оминути 
вразливі українські душі. Відкрив захід 
ректор І. Прокопенко. Почесними гос-
тями заходу були пані Неллі Шульман, 
Другий секретар посольства дер-
жави Ізраїль в  Україні, директор 
Єврейського культурного центру 
в місті Харків, Л. Воловик, керівник 
Харківського музею Голокосту. Неллі 
Шульман виступила зі зворушливою 
промовою, слова якої торкнулися 
серця кожного слухача: «Я хочу, щоб 
через роки події Голокосту стали не 
просто статистикою і перетворили-

ся на сухі цифри, я хочу, щоб люди 
не забували ці жахливі картини, щоб 
і надалі вони зачіпали за живе й на 
помилках минулого ми вчилися буду-
вати майбутнє».

Мета проведеної виставки поля-
гала в тому, щоб показати трагічну та 
героїчну долю євреїв України в часи 
Другої світової війни та продемон-
струвати багатокультурну складову 
історії України. Студенти та гості, які 
завітали на екскурсію, уважно слухали 
екскурсоводів — студентів істфаку, із 
зацікавленням розглядали подані на 
стендах фотографії, ставили запитан-
ня — було видно, що людей зачіпає 
ця тема й викликає глибоке співчуття.

Ілона Вовк, 41 і/лс, істфак
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Бібліотека

ГОТОВІ ДО СПІВРАЦІ…
Останнім часом бібліотека університету все активніше співпрацює з факультетами 
при проведенні спільних тематичних заходів.

Так, 10  березня 2016  р., продо-
вжуючи цикл заходів, присвячених 

145-й річниці від дня народження Лесі 
Українки, працівники читальної зали, 
наукові співробітники, викладачі укр. 
мовно-літ. ф-ту провели літературний 
вечір «Леся Українка — поетична квіт-
ка України», який відкрив декан укра-
їнського ф-ту, проф. К. Голобородько.

Бурхливими оплесками та щирими 
емоціями присутні зустріли таланови-
тих студентів, які читали вірші поетеси, 
зокрема «До мого фортепіано», «Надія», 
«Contra spem spero», «Хто вам сказав, що 
я слабка?», «Стояла я і слухала весну».

Крім того, присутні змогли перегля-
нути презентацію, підготовлену пра-
цівниками бібліотеки, про життєвий та 

творчий шлях Лесі Українки. На заході 
панувала тепла та дружня атмосфера. 
Літературний вечір доповнювала книж-
кова виставка «Поезія любові і гніву».

А 28 березня 2016 р. в рамках тижня 
математики й до дня геніального від-
криття М.І. Лобачевського — осно-
ви неевклідової геометрії — відбулася 
зустріч студентів І та ІІ курсів фізмату зі 
співробітниками бібліотеки, які презен-
тували інформацію про етапи життя та 
діяльність ученого-геометра, продемон-
стрували фільм «Уявний Лобачевський», 
в  якому детальніше ознайомилися 
з основами неевклідової геометрії.

Зав. каф. математики проф. В.Г. Мото-
ріна розповіла про неоціненний внесок 
М. І. Лобачевського в різні галузі науки.

Наприкінці зустрічі кожен студент 
отримав на згадку буклет, присвяче-
ний великому геометру. Дякуємо доц. 
Н.І. Стяглик за організацію заходу та 
підтримку.

Детально ознайомитись із матеріа-
лами заходів можна на сайті бібліотеки 
http://lib. hnpu. edu. ua/. Ласкаво про-
симо!

Т. Герасименко, 41 у/р, укр. мовно-літ ф-т, 
С.С. Мажара, бібліотекар

Конференція

НАУКОВЦІ ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ
8–9 квітня 2016 року на базі факультету дошкільної освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Дошкільна освіта 
в сучасному освітньому просторі третього тисячоліття: актуальні проблеми, 
досвід, інновації».

Метою проведення конференції 
було висвітлення сучасного стану 
системи дошкільної освіти в Україні 
та перспективи її подальшого вдо-
сконалення, обговорення актуальних 
проблем навчання й виховання дітей 
дошкільного віку.

У роботі конференції взяли участь 
понад 150 представників дошкільних 
і вищих навчальних закладів України.

У ході роботи п’яти секцій обгово-
рювалися питання розвитку дошкіль-
ної освіти в сучасному соціокультур-
ному просторі, інноваційної діяльно-
сті вихователя в умовах дошкільного 

закладу, проблеми безперервності та 
наступності дошкільної й початкової 
освіти, художньо-естетичного розвит-
ку дошкільників.

Учасники конференції розглядали 
проекти та заходи, спрямовані на роз-
виток особистості дошкільника, мали 
можливість ознайомитися з новими 
посібниками, науково-методични-
ми розробками, відеоматеріалами, 
а також досвідом роботи вихователів, 
методистів дошкільних навчальних 
закладів.

Н.Г. Тарарак, зав. каф. муз.-теор. і худ. підго-
товки дошфаку

Конкурс

З АНГЛІЙСЬКОЮ — У СВІТ ГЛОБАЛЬНИЙ!
15 лютого 2016 р. на кафедрі інформатики відбувся IX конкурс студентських авторських програмних розробок.

Оскільки 2016 рік був оголо-
шений роком англійської 
мови в Україні, тема конкурсу 

«З англійською — у світ глобальний!». 
Учасники мали створити та представити 
програмну розробку, мобільний дода-
ток, відеоролик, флешролик, мультфільм 
або презентацію на цю тему.

Уже другий рік поспіль до конкурсу 
долучаються вихованці математич-
ної школи «2+2» (кер. О.А. Сендеров). 
Оригінальні доповіді представили учні 
Харківських ЗОШ №164 — Ярослава 
Топчій (7 клас), №158  — Денис 
Рогачов (5 клас), фізмат ліцею № 27 — 
Олександр Баклан (5 клас).

Студенти нашого фізмату пред-
ставили такі роботи: Вікторія Міщик 
(3ІМ) — програмний засіб для навчан-
ня школярів англійської мови «Face 
to face»; Сергій Головашкін (3ІА)  — 
інтерактивний програмний засіб для 
ознайомлення та навчання школярів 
з теми «Основи комп’ютерних мереж»; 
Вікторія Шигимага та Ірина Лустенко 
(2ІА)  — інтерактивний додаток для 
учнів початкової школи «Вивчаємо 
англійську з Learn Words»; Олександр 

Панов (3МФ) — навчальна комп’ютерна 
гра-вікторина «Знайома незнайо-
ма Велика Британія»; Чан Тхієн Лок 
(3ІА)  — інтерактивний програмний 
засіб «Speaking dictionary»; Богдана 
Коломієць та Карина Шопіна (3ІМ) — 
мультимедійний програмний засіб 
«English in our life».

Журі конкурсу на чолі із зав. каф. 
інформатики проф. Л.І.  Білоусовою 
відзначило не лише якісні та ціка-
ві розробки студентів, а  й  творчу 
роботу їхніх наукових керівників — 

проф. каф. інформатики Л. Гризун та 
Н. Олефіренко.

За підсумками конкурсу І місце поді-
лили О. Панов, Б. Коломієць і К. Шопіна, 
ІІ місце присуджене В.  Шигимазі, 
І. Лустенко та В. Міщик. ІІІ місце посіли 
Чан Тхієн Лок та С. Головашкін.

Роботи переможців конкурсу реко-
мендовані для подальшої участі в кон-
курсах студентських наукових робіт.

Щиро вітаємо учасників та бажаємо 
їм подальших успіхів!

Н. О. Пономарьова, доц. каф. інформатики

Конференція

КРАЄЗНАВСТВО Й УЧИТЕЛЬ–2016
Наприкінці лютого, в останню п’ятницю, на істфаці відбулася Міжнародна наукова конференція «Краєзнавство і учитель–2016».

Конференція проходила під патронатом МОН України 
та об’єднала навколо себе заслужених та відомих 
краєзнавців з різних куточків України та найближ-

чого зарубіжжя.
Усі учасники та гості мали змогу ознайомитися з вистав-

ками краєзнавчої літератури, науковими доробками спів-
робітників істфаку та його випускників.

Цього року до організаційного комітету також увійшли: 
ректор нашого ун-ту, акад. І. Прокопенко, гол. спец. відділу 
фундаментальних досліджень вищої школи МОН України, 

к.п.н. О.  Вороненко; науковий співробітник «Інституту 
досліджень науково-технічного потенціалу та історії 
науки ім. М. Доброва НАН України», к. іст. н. Л. Звонкова; 
заст. Директора Історичного інституту Вроцлавського 
ун-ту з питань науки й міжнародної співпраці dr. hab. Філіп 
Волянські.

До роботи конференції активно долучились учителі, 
а також школярі та студенти.

Особливої уваги здобула презентація публікацій 
В. Дєдова та альманахів Державного історико-архітектур-
ного заповідника у Святогорську, які автор представив 
присутнім. Широку дискусію також викликала презентація 
книги к. іст. н. доц. каф. правознавства Білоцерківського 
ін-ту економіки та управління ВНЗ «Університет «Україна» 
В. Перерви «Церковні школи в Україні кінця XVIII — поч. 
ХХ ст.: забутий світ».

Цього року на конференції було п’ять секцій: «Актуальні 
проблеми вітчизняної та всесвітньої історії в  регіо-
нальних дослідженнях», «Історія та народознавство 
Слобожанщини», «Історіографія та джерелознавство 
історичного краєзнавства», «Географічне краєзнавство 
і туризм» і «Традиційні та новітні технології краєзнавчої 
роботи. Краєзнавче музейництво».

За результатами конференції учасники отримали бага-
то нових вражень, творчого піднесення та натхнення на 
подальшу краєзнавчу роботу!

М. В. Андрієнко, ст. інспектор наукової частини

Звіт

НА ВАРТІ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ
22 лютого 2016 року відбулася щорічна звітна конференція Первинної профспілкової організації ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

На конференції були присутні 
138 делегатів усіх структур-
них підрозділів, факультетів 

та кафедр ун-ту. У  роботі конфе-
ренції взяли участь ректор, акад. 
І. Прокопенко, заст. голови Обласної 
організації Профспілки працівників 
освіти і науки України С. Борисенко, 
голова Первинної профорганізації уні-
верситету проф. М. Маслов, голови та 
учасники постійних комісій профкому.

У доповіді М. Маслова про роботу 
та діяльність профкому ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди за 2015 р. відзначено, 
що наша профорганізація об’єднує 
у своїх лавах 1582 особи, й у 2015 р. 
вдалося уникнути масових скорочень 
та зберегти робочі місця для працівни-
ків, що є членами профспілки.

22 грудня 2015 р. був прийнятий 
новий Колективний договір між адмі-
ністрацією та профорганізацією ун-ту 
на 2016–2018 рр., який передбачає 
значне розширення повноважень 
профкому як основи громадського 
самоврядування.

За активну участь у національному 
профспілковому русі, за творчу ініці-
ативу та значний особистий внесок 
у справу захисту трудових, соціаль-
но-економічних прав та інтересів пра-
цівників ун-ту С. Борисенко нагородив 
Почесними грамотами Харківської 
обласної організації Профспілки 
працівників освіти і науки України та 
грошовими преміями таких профак-
тивістів: професорів К. Голобородька, 
І. Денисенко, І. Разуменко, доцентів 
Н. Чернушенко та Н. Халанську, мето-
диста ІПО І. Рачинську.

Відзначив задовільну роботу проф-
кому ун-ту й ректор І. Прокопенко. 

Він наголосив на тих труднощах, які 
сьогодні є в адміністрації, у справі 
збереження робочих місць, вчасної 
виплати заробітної платні, підви-
щення рівня життя освітян, і шляхах 
їх подолання.

Була заслухана доповідь голови 
Ревізійної комісії профкому к. іст. н., 
доц. М. Трубчанінова про фінансово-
господарську діяльність профкому 
ун-ту, який відзначив, що виконання 
бюджету здійснювалося профкомом 
згідно з  кошторисом на 2015 рік, 
зокрема кошти спрямовувалися на 
проведення культурної та спортивно-
масової роботи, організацію відпочин-
ку співробітників у с. Гайдари, пода-
рунки учасникам та ветеранам війни 
до Дня Перемоги, доплати за путівки 
до дитячих таборів відпочинку, ново-
річні подарунки дітям та придбання 
білетів на новорічні вистави, надання 
матеріальної допомоги та ін.

Голова комісії профкому з охорони 
праці та техніки безпеки, проф. каф. 

фізики Є. Малець проаналізував стан 
охорони праці в ун-ті та якісну роботу 
інженерних служб.

Виступили й к.п.н., доц. каф. загаль-
ної педагогіки та ПВШ Б. Наумов та 
декан економфаку Д.  Гончаров, 
які зазначили, що профспілка дає 
можливість самовіддано працюва-
ти на благо ун-ту, а співпраця з нею 
є корисною та потрібною для кожно-
го її члена.

Загалом робота профкому була сха-
рактеризована позитивно та отримала 
від учасників конференції задовільну 
оцінку, яку підтверджують і соціоло-
гічні опитування, проведені Центром 
соціологічних досліджень профкому 
серед співробітників нашого ун-ту. 
При цьому респонденти відзначають, 
що профкому не варто докорінно змі-
нювати тактику й методи своєї роботи 
(60,7 % респондентів). За нові варіанти 
дій профкому виступають тільки 33,6 % 
опитуваних.

М.В. Андрієнко, член профкому ун-ту

Зав. кафедри інформатики Л. Білоусова з переможцями

Президія конференції

М. Андрієнко реєструє учасників конференції
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Ювілей
2 квітня добро-
зичлива, чарівна, 
розумна, креатив-
на жінка з доброю, 
щирою, веселою, 
завзятою душею, 
д.ф.н., проф., 
завідувач каф. 
українознавства 

і лінгводидактики, редактор журналу 
«Вивчаємо українську мову та літерату-
ру» Олена Олегівна Маленко зустріла 
свій ювілейний День народження.

Ми, дорога ювілярко, знаємо Вас 
не тільки як компетентного керів-
ника, серйозного науковця, але і як 
обов’язкову, вправну, досвідчену 
в  усіх питаннях людину, якій при-
таманні сучасність, чуйність, уміння 
вислухати і порадити, і разом з тим, 
принциповість і твердість характеру.

Дорога наша Олено Олегівно! 
Ми дуже пишаємося Вами, нехай не 
тільки в  день Вашого ювілею, але 
й завжди звучать найприємніші та 
найщиріші слова на Вашу адресу! 
Нехай доля дарує тільки щасливі 
миті життя та втілює все задумане 
Вами. Доброго Вам здоров’я і довгого 
щасливого віку під Божим і людським 
благословенням.

Колеги

Виставка

ХАРКІВСЬКИЙ 
МАЙДАН 

У ФОТОГРАФІЯХ

Леонід Логвиненко, Заслужений 
журналіст України, до другої річ-

ниці майдану представив фотовистав-
ку, присвячену подіям у Харкові. На 
творчій зустрічі із шанованою люди-
ною побували студенти українсько-
го мовно-літературного ф-ту імені 
Г.Ф. Квітки-Основ’яненка, які поба-
чили фотографії письменників, що 
стали духовними провідниками мас: 
Оксани Забужко, Юрія Андруховича, 
Сергія Жадана. Вразили й світлини 
побитих майданівців, обличчя, на 
яких відобразилась воля до пере-
моги. На фото можна було побачити 
й зброю, яка застосовувалась, і тих, 
хто застосовував цю зброю проти 
мирних людей. Не було на фото лише 
тих, хто боявся тоді виходити на вули-
цю, тому вони не увійшли в історію.

О.В. Козир, викл. укр.  
мовно-літературного ф-ту

Пригоди

КВЕСТ —  
УЛЮБЛЕНА ЗАБАВА СТУДЕНТІВ

Жоден яскравий захід Спілки студентів та молоді університету не проходить без 
квесту. Тиждень закоханих 2016 — не виняток.

Цього разу квест кар-
динально відрізнявся 

від будь-якої попередньої 
гри. О  8 ранку команди 
отримали завдання: усе, 
що їм потрібно було роби-
ти,  — фотографуватися. 
Потім всі фотографії були 
завантажені в  соціаль-
ну мережу  — Instagram 
з хештегом#khnpu. Теми 
для фотографій були кар-
динально різні: починаючи 
від сучасних українських пісень і завер-
шуючи любов’ю до університету. Було 
надзвичайно складно виявити пере-
можця в цьому конкурсі креативних та 
творчих. Найкращими стали 3 команди 
з практично однаковими балами: «ХЗ» 
(український мовно-літ. ф-т), «Дрегани» 

(ф-т іноз. філології), «Парни в трико» (ф-т 
мистецтв). Переможці отримали похід 
до лазертагу, але найголовніше — це 
ті позитивні емоції, якими після квесту 
ділилися усі команди.

Валерія Радіонова, V курс,   
укр. мовно-літ. ф-т

Арт-Домінанта–2016

У ці весняні квітневі дні за підтрим-
ки адміністрації університету 

на факультеті мистецтв ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди вже вчетверте прово-
диться Міжнародна науково-практич-
на конференція «Час мистецької осві-
ти: історія, сучасність та перспектива». 
У конференції беруть участь науковці 
з різних країн: Англії, Польщі, Колумбії, 
Ірландії та різних областей України. 
У процесі роботи конференції буде 
висвітлено питання методологічних 
основ мистецької освіти, її естетичних 
та етичних засад, інноваційних тенден-
цій виконавської майстерності майбут-
нього вчителя музичного мистецтва.

У рамках конференції також буде 
проводитися ІV Всеукраїнський 
музичний конкфурс-фестиваль 
«Арт-Домінанта–2016» за номінаці-
ями: «Народні інструменти» (акор-
деон, баян, бандура, балалайка, 
гітара, домра, цимбали, сопілка), 
«Ансамблі народних інструмен-
тів», «Вокальні ансамблі», «Народні 
хорові ансамблі», «Академічні 
хорові ансамблі», «Методична 
майстерність вчителя музичного 
мистецтва».

Т.А. Смирнова, проф., зав. каф. теорії та 
методики мист. освіти та диригентсько-

хорової підготовки вчителя
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Круглий стіл

«ЖІНКИ, ЩО НЕ ЛИШИЛИ 
ІМЕННЯ ПО СОБІ…»

26 лютого студенти українського мовно-літературного ф-ту імені Г.Ф. Квітки-
Основ’яненка були раді вітати всіх прихильників ризику у сфері думки й почуття на 
зустрічі до роковин Лесі Українки.

Темою зустрічі стали рядки однієї 
з п’єс письменниці: «…жінки, що не 

лишили імення по собі…».
Затишна й тепла атмосфера була від-

чутна вже з перших хвилин: неперевер-
шена гра на скрипці, пелюстки блакит-
них троянд, розсипані по залі, вражаючі 
вірші та думки. Творчим наставником 
у цей день стала доцент кафедри укра-
їнської та світової літератури Галина 
Іванівна Хоменко.

Філологи-магістранти підготували 
цікавий відеоролик стосовно постав-
леної теми, опитавши й  викладачів 
факультету, і студентів, і навіть школярів. 
Відповіді були різними, тому це викли-
кало бурхливу полеміку серед гостей. 
Студенти декламували вірші про жінок, 

які, на думку письменниці, відіграли 
важливу роль в історії.

Не залишився поза увагою і  той 
факт, що сама Леся Українка писала під 
псевдонімом: тож чи можна вважати, 
що вона відреклась від свого справж-
нього імені, чи були інші причини на це.

Студенти підготували цікаві пізна-
вальні відеоматеріали, пов’язані з неві-
домими, на перший погляд, жінками, 
декламували вірші, вели активну поле-
міку протягом заходу, висували цікаві 
гіпотези та жваво обговорювали життя 
та творчість письменниці.

Усім присутнім цей захід, без сумніву, 
запам’ятається надовго.

Єлизавета Дьячкова, 21 У/Р група,  
український мовно-літ. ф-т

Перспективи

«ВІКІПЕДІЯ» — ПЕРШИЙ ПОМІЧНИК 
В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ОКЕАНІ

На українському мовно-літературному ф-ті імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка відбу-
лася зустріч із Сергієм Петровим — представником організації «Вікіпедія України» 
в Харківській області.

Гість наголосив на необхідності 
розвивати й  поширювати елек-
тронну енциклопедію, адже за її 

допомогою відбувається пропаганда 
освіти і науки. Для цього він із радістю 
погодився підготувати фахівців, які 
могли б подавати до «Вікіпедії» статті, 
редагувати їх. Студентів ф-ту зацікавила 
ця пропозиція, ви також можете долу-
читися до груп підготовки й пройти 
необхідне навчання (для цього залиште 
свій телефон у деканаті нашого ф-ту).

Сергій Петров розповів про пер-
спективи розвитку «Вікіпедії», запро-
понував написати статті про найдо-
стойніших людей університету. У слу-
хачів виникло запитання: «Хто ж може 
стати героєм «Вікіпедії»? Виявилось, що 
в цьому є певні обмеження. Людина, 
про яку ви могли б написати, повин-
на бути автором не менш як 5 книжок, 
окрім того, про неї також має бути опри-
люднена інформація біографічного 
характеру (можливо, на сайті ун-ту). 
Але виявляється, що «прославитись» 
можна не тільки добрими справами. 
У «Вікіпедії» є інформація й про відомих 
злочинців, маніяків, порно-зірок. Чому 

так? Причина в тому, що такі люди стали 
об’єктами багатьох публікацій, про них 
пишуть журналісти, знімають кіно, вони 
стали людьми, про яких говорять, яких 
знають.

Українська «Вікіпедія» є  одним із 
найбільш відвідуваних електронних 
видань, це підтверджує її потрібність 
для сучасних освітян. Виявляється, 
що звичайні реферати можна було 
б  замінити електронними статтями 
у «Вікіпедії», які могли б написати самі 
студенти, а  перевірити  — виклада-
чі. Це могло б зекономити папір, час 
і бути корисним для широкого загалу. 
Робота над статтями у  «Вікіпедії» не 
оплачується, але найбільш активні 
автори, які за всіма вимогами, грамот-
но написали та оформили електронну 
публікацію, можуть заохочуватися 
сертифікатами. Крім того, ви зможете 
додати пару рядочків до свого резюме. 
А добре володіння сучасними освітніми 
технологіями може стати тим плюсом, 
на який зверне увагу майбутній робо-
тодавець.

Олена Козир, викладач каф. української  
та світової літ-ри

Враження першокурсниці

ІСТФАК — МОЯ РОДИНА
Вступити до Харківського національного педагогічного університету імені 
Г.С. Сковороди я вирішила ще в 10 класі.

Здавалося, це нездійсненна мрія — 
з маленького міста в Запорізькій 
області переїхати до Харкова, 

але мрії мають приємну властивість 
здійснюватись, і сьогодні я студентка 
1 курсу істфаку одного з найкращих 
університетів нашої країни.

Перше знайомство з університетом від-
булося 31 серпня на традиційному заході 
«Посвята в першокурсники», де ми впер-
ше побачили ректора, декана, яка зустріла 
нас із пишним короваєм та посмішкою, 
а найголовніше — одногрупників, з якими 
доведеться навчатися 5 років.

Перед початком трудових буднів 
історична родина, за старою традицією, 
посвячує першокурсників в історики. 
Цікавим є те, що ця подія відбувається 
в  Сковородинівці  — місці, де провів 
останні роки життя і похований Григорій 
Савич Сковорода.

А вже в середині вересня нам пощас-
тило доєднатися до лав Українського 

козацтва. Церемонія посвяти в козаки 
була незабутньою: нас благословив 
священик, ми цілували шаблю та давали 
клятву бути вірними козаками.

У вересні відбулося знайомство зі 
студентським активом нашого істфаку, 
а саме — Спілкою молоді, члени якої 
запрошували нас вступати до роботи 
в таких комітетах: козацький, волонтер-
ський, науковий, культурно-масовий, 
спортивний комітети, лідерами яких 
є наші студенти.

У жовтні на першокурсників чекав 
щорічний захід «Дебют першокурсника», 
де майбутні педагоги мали продемон-
струвати свою всебічну розвиненість.

Головною подією листопада став тиж-
день студентського самоврядування, в ході 
якого студенти брали участь у всеуніверси-
тетському благодійному ярмарку, виступа-
ли на інших факультетах, замість виклада-
чів проводили лекції, семінари, заміняли 
секретаря деканату та навіть декана.

Студенти істфаку беруть активну 
участь у різних заходах. Зокрема, 22 січня 
ми покладали квіти до пам’ятника 
Т.Г. Шевченка з нагоди відзначення Дня 
Соборності України, а  9 березня там 
же вшановували самого Т.Г. Шевченка. 
Також ми мали честь подивитися на 
утвердження нової поліції в місті Харкові, 
відвідували буддистський храм «Чук Лам 
Харків», брали участь у культпоходах до 
театру, побували в єдиному у світі музеї 
релігії в Харкові та музеї міського само-
врядування Харківщини тощо.

Цікавими були презентації книг проф. 
історії Йельского університету Тімоті 
Снайдера «Криваві землі» та докт. істор. 
наук, проф. В.  Брехуненка «„Братня“ 
навала». Студентам було цікаво поба-
чити на власні очі авторів книг та мати 
можливість поставити їм деякі питання.

Таким чином, наш університет дає 
можливість студентам розвиватися як 
особистостям, поєднувати навчання 
і творчість, подорожувати не тільки рід-
ним краєм, а й за кордоном.

Аліна Гуйванюк, І курс істфак

Poбимо самі

ТВОРЧИЙ УЧИТЕЛЬ — ТВОРЧІ ДІТИ
Однією з найцікавіших і творчих навчальних дисциплін на ф-ті початкового навчання є методика трудового навчання. 
Саме з цією дисципліною починають знайомитися студенти І курсу.

На практичних заняттях майбутні вчителі почат-
кових класів мають можливість оволодіти тру-
довими вміннями та навичками під час роботи 

з різними видами матеріалів, розкрити свій творчий 
потенціал і креативність.

Студенти знайомляться з художніми техніками: аплі-
кацією, оригамі, квілінгом, мозаїкою, вітражем, декора-
тивним ліпленням, вишиванням, шиттям і в’язанням, 
бісероплетінням, писанкарством, екодекором, кард-
мейкінгом та скрапбукінгом, фелтінгом і  топіарієм, 
скульптурним текстилем тощо, прийоми виконання яких 
втілюють у своїх творчих поробках, які презентують на 
конкурсах та виставках.

Творчі роботи наших студентів були надіслані на кон-
курси до журналів «Початкова освіта», «Наталі» та «Hand 
made», де здобули призові місця.

Також творчі поробки майбутніх учителів почат-
кових класів були представлені на Всеукраїнській 
виставці у  м.  Києві (м’яка іграшка, декоративний 
посуд), у Будинку вчителя, в Харківському товари-
стві квітникарів (флористика) та у школах м. Харкова 
і  Харківської області.

Найчастіше творчі роботи студентів нашого ф-ту 
можна побачити на загальноуніверситетських та факуль-
тетських заходах, зокрема, на III Всеукраїнському осві-
тянському форумі «Інтелект України».

Першокурсники виготовляють власноруч м’які іграш-
ки та сувеніри для дітей з інтернатів і дитячих будинків.

Бажаючих долучитися до творчої діяльності в худож-
ній майстерні на ф-ті початкового навчання чекають 
у 306-В аудиторії.

І.В. Глінка, Н.О. Довгопола, ст. викл. каф.  
природ.-матем. дисциплін

Предметний тиждень

ІСТОРІЯ — НЕВПИННИЙ РУХ ЖИТТЯ!
Традиційне свято «Тиждень історика» відбулося на істфаці з 21 по 26 березня 2016 року.

Перший день тижня почався 
з  конкурсу стіннівок «Ми  — 
історики», «Турніру з  шахів» 

та фіналу Турніру знавців історії, 
в якому перемогла команда «Історики 
за фахом» (В.  Єрьомін, 41  і/лс-PR, 
Є. Матющенко, 31 і/лс-PR, Г. Якуніна, 
41 і/п). Учасники мали змогу активно 
подискутувати про актуальні пробле-
ми вітчизняної та світової історії.

За ініціативою Спілки студентів та 
молоді істфаку було проведено благо-
дійний ярмарок, а зібрані кошти були 
передані до Харківського обласного 
будинку дитини № 2.

22 березня було урочисто відкрито 
виставку «Єврейські діти України  — 
жертви Голокосту» та відбулась студент-
сько-учнівська конференція «Навчальні 
заклади: історія та сучасність», у якій 
взяли активну участь студенти ун-ту та 
учні шкіл Харкова й області.

Також було проведено «Турнір із 
шашок», переможцями якого стали 
Лукман Хадиров, Максим Агарков та 
Дмитро Радченко.

А ввечері в  тихій, романтичній 
атмосфері відбувся творчий вечір, 
де студенти ф-ту читали власні вірші, 
співали пісні та просто провели час за 
чашкою гарячого чаю.

У третій день «Тижня історика» 
було проведено конкурс «Міс та 
містер істфак–2016», а також засі-
дання дебатного клубу істфаку 
під керівництвом д.  іст.  н., проф. 
В.  Білоцерківського, де студенти 
мали змогу посперечатися та від-
стояти власну думку в дискусії на 
тему «Масонство  — це релігія?». 
Перемогу здобула команда опози-
ції у складі Юлії Пежинської, Ілони 
Вовк, Анастасії Філатової, Ольги 
Савіної та Ігоря Чепегіна.

У четвертий день тижня відбу-
лася презентація книги Маріуша 
Машкевича «Польська політика 
щодо України, Білорусі і Росії: історія 
та сучасність», квест-екскурсія до 
Харківського історичного музею імені 
М.Ф. Сумцова. Завершився цей день 
«Конкурсом ораторів».

25 березня 2016 року відбулася уро-
чиста церемонія нагородження актив-
них учасників тижня та кращих студентів 
ф-ту в різноманітних номінаціях. Також 
цього дня було проведено лекцію для 
абітурієнтів «Особливості підготовки до 
ЗНО з історії України». І, напевно, най-
приємнішим заходом дня була зустріч 
випускників істфаку різних років, кожен 
з яких із задоволенням знову завітав до 
стін рідного факультету, поділився пере-
живаннями та новими враженнями.

Сергій Войтенко, Голова Спілки студентів  
та молоді істфаку

Олімпіада

ПЕДАГОГ — ЦЕ ПОКЛИКАННЯ!
15–17 березня 2016 року в нашому університеті на кафедрі загальної педагогіки та педагогіки вищої школи був проведений І етап 
Всеукраїнської олімпіади з педагогіки.

Змагалися 12 учасників, які на 
достойному рівні представили 
як себе, так і  свої факультети. 

У  перший день олімпіади відбувся 
захист наукових робіт, тематика яких 
була актуальною і корисною для кож-
ного учасника. Захист робіт супрово-
джувався цікавими презентаціями.

Наступного дня кожен з учасників 
продемонстрував фрагмент уроку або 
виховного заходу. При цьому студен-
ти виявили вже неабияку педагогічну 

майстерність, змогли занурити при-
сутніх у шкільну атмосферу.

А останній день був особливий, 
адже учасники олімпіади презенту-
вали себе, розкривали свої таланти.

Абсолютну першість уже другий рік 
поспіль здобула студентка ІV курсу 
українського мовно-літературного 
ф-ту імені Г.Ф.  Квітки-Основ’яненка 
Ксенія Москаленко.

Як і в попередні роки, Олімпіада 
проходила в дуже теплій та дружній 

атмосфері. Організатори створили 
сприятливі умови для її проведення, 
радо зустріли кожного з  учасників. 
Не випадково багато студентів брали 
участь в олімпіаді вже не вперше.

17 березня було оголошено резуль-
тати олімпіади. Завідувач кафедри 
загальної педагогіки та ПВШ, д. п. н., 
проф. С. Золотухіна висловила свою 
подяку учасникам та нагородила їх 
почесними грамотами й приємними 
подарунками.

Велику вдячність висловлюємо 
організаторам та науковим керівни-
кам: С.Т. Золотухіній, Л.М. Калашніковій, 
Л.Д.  Зеленській, О.В.  Поповій, 
А.Д.  Балациновій, О.І.  Башкір, 
Т.С.  Вакуленко, С.О.  Васильєвій 
В.Й. Гриньову, Г.В. Дейніченку, О.М. Кін, 
О.М.  Лазаревій, М.Е.  Пісоцькій, 
Т.М. Собченко, Т.С. Твердохліб та іншим 
викладачам за всебічну підтримку та 
допомогу!

Завдяки участі в Олімпіаді ми вже 
вкотре переконались, що обрали най-
кращу професію, яка зветься гордо — 
Учитель!

Владислава Булгакова, ІV курс, істфак

Студенти — гордість кафедри загальної педагогіки

Одне із завдань квесту  — вогнище на снігу

Мій перший курс
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ТАРАС ШЕВЧЕНКО  
І НАША СУЧАСНІСТЬ

9 березня в Харкові біля пам’ятника Кобзарю пройшла традиційна церемонія покла-
дання квітів, присвячена 202-й річниці від дня народження Тараса Шевченка, у якій 
взяли участь студенти ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Шевченко є невід’ємною части-
ною нашого життя, особливо 

зараз, коли настали скрутні часи для 
України, письменник нібито стоїть 
поруч та підтримує своїм словом: 
«Борітеся — поборете! Вам Бог пома-
гає! За вас правда, за вас слава І воля 
святая! »..

Він є безсмертною піснею та заповіт-
ною думою України. Тарас Шевченко, 
однозначно, перестав бути поетом 
однієї доби. Як і тоді його слова були 
спрямовані проти ворогів нашої дер-

жави, так і сьогодні вони направлені 
проти українофобів.

Волелюбна лірика Кобзаря сьо-
годні надихає нас боротися за щастя, 
свободу свого народу, вона вчить нас 
ніколи не ставати на коліна перед 
ворогом, а  сміливо нести знамено 
своєї нації, учитися пишатися здо-
бутками своїх предків, примножува-
ти історичні, культурні традиції свого 
народу.

Олена Слинько,  
Вікторія Степаненко, укр. мовно-літ. ф-т

Акція

«ВРЯТУЙ ЖИТТЯ ДИТИНІ!»
З 4 по 24 квітня 2016 року прово-

дитиметься ХІ щорічна Всеукраїнська 
благодійна акція «Серце до серця», 
метою якої є збір коштів на придбан-
ня реанімаційного медичного облад-
нання для дитячих лікарень України:

— зроби внесок (http://sercedo-
serca.com.ua/ua/zrobiti-vnesok.htm);

— стань волонтером (пиши 
сюди: https://vk.com/anna_tokareva, 
https://vk.com/id56052756. Або дзво-
ни: 093–230-15-83, 095–100-06-27.

Ти потрібен нам!
Зустрінемось на фіналі акції  — 

24 квітня в Харкові!

Анонс

МУЗЕЙ ДИТЯЧОЇ ІГРАШКИ
На факультеті дошкільної освіти нашого ун-ту незабаром буде створено дивовиж-
ний, унікальний музей дитячої іграшки.

Ознайомлення з його експоната-
ми, дбайливо зібраними студен-

тами й  викладачами університету, 
допоможе зануритись у дитинство, 
у  світ радісного свята й  сонячних 
посмішок. Дорослим буде цікаво 
згадати свої дитячі роки, а студентам 
і дітям — познайомитися з іграшками 
минулого.

Іграшка  — не тільки минуле, 
а  й  шлях до майбутнього. Іграшки 
ручної роботи, створені з добротою, 
несуть в собі гуманність, виховують 
у людині високі духовні почуття.

Ми пропонуємо всім долучитись 
до розширення експозиції музею за 
такими напрямами: «Історія іграш-
ки», «Українська народна іграшка», 
«Іграшки різних народів світу», 
«Сучасна іграшка».

Викладачі та студенти університету 
імені Г.С. Сковороди можуть допомог-
ти поповнити експонати для нового 
Музею іграшки, який буде розміщува-
тися в навчальному корпусі №2 (пров. 
Фанінський, 3, ауд. 209, т. 702–66-21).

У.Ю. Стрельченко, Голова спілки молоді  
дошфаку

Кубок Отамана–2016

РОЗУМНІ, СПРИТНІ, ВИТРИВАЛІ!
Традиційно в березні відбувся ХІІІ Кубок Отамана — спортивні змагання, козацькі 
розваги серед учнів та студентів.

Цьогоріч спортивне свято припа-
ло на період Масляної. Першими 

змагалися 3 березня команди ЗОШ 
№ 10, ЗОШ № 51, ЗОШ № 84 та ліцею 
№  141. Учні продемонстрували 
спортивні танці в козацьких костю-
мах, спів, хореографічні номери. Усі 
учасники із задоволенням брали 

участь у всіх етапах змагань, а саме: 
візитівка, перетягування линви, влу-
чання в ціль, естафети, стрибки тощо. 
За результатами 1 місце посіла ЗОШ 
№ 51, ІІ місце — ЗОШ № 10, ІІІ місце — 
ліцей № 141, IV місце — ЗОШ № 84. 
Усі учасники отримали грамоти та 
солодкі призи.

17 березня відбулися змагання 
серед студентів усіх факультетів 
нашого університету. З вітальним сло-
вом виступив ректор, Отаман ОНОЦ 
УК імені Г. С. Сковороди, генерал-ота-

ман УК І. Прокопенко. Учасники пере-
тягували линву, змагалися з баскет-
болу та влучності, долали естафету, 
стрибали в довжину тощо. Студенти 
мали можливість продемонструвати 
свої таланти: танці, спів, неперевер-
шений виступ з черлідінгу, акроба-
тичний виступ студента фізмату тощо.

Результати змагань серед ф-тів такі: 
І місце — збірна команда юрфаку та 
економфаку; ІІ місце — ф-т фізвихо-
вання та спорту й збірна фізмату та 
природничого ф-ту: ІІІ місце — істфак; 
також було визначено номінації, 
наприклад: «Найкращий снайпер» 
(влучення у  ціль), де 1 місце посі-
ли Анастасія Гіль (істфак) та Роман 
Халепа (природн. ф-т). Усі учасники 
отримали багато позитивних емоцій, 
грамоти та солодкі подарунки.

Аліна Гуйванюк, 1 курс, істфак

4
Поради лікаря

ОБЕРЕЖНО, 
ТУБЕРКУЛЬОЗ!

24 березня — Всесвітній день боротьби 
із туберкульозом. 

Туберкульоз  — це інфекційне 
захворювання, викликане тубер-
кульозною паличкою (застаріла 
назва — сухоти), що призводить до 
утворення специфічного запален-
ня в органах і тканинах людини. За 
даними статистики, поширеність 
цього захворювання 50 на 100 тисяч 
населення. Уперше це захворювання 
було ґрунтовно вивчено Робертом 
Кохом у 1884 році. Останній спалах 
в Україні зареєстровано в 1995 році. 
Паління збільшує ризик захворюван-
ня в 4 рази.

Як можна заразитися туберкульо-
зом? Головний шлях передачі тубер-
кульозу — аерогенний (тобто через 
повітря). Серйозний ризик зараження 
туберкульозом виникає під час пере-
бування в  закритому приміщенні 
одночасно з хворою на туберкульоз 
людиною, яка кашляє. Після зара-
ження захворювання виникає тільки 
в 10 % осіб. У 75 % людей, які заразили-
ся туберкульозом, вражаються леге-
ні. Найчастіше туберкульоз розви-
вається в людей зі слабкою імунною 
системою (наприклад, ВІЛ-позитивні 
люди або хворі на цукровий діабет). 
На жаль, рівень поширення тубер-
кульозу в  Україні такий, що кожен 
житель країни неодноразово пере-
буває в контакті з хворими: у громад-
ському транспорті, магазинах, кафе 
тощо, навіть не підозрюючи про це. 
Однак якщо людина не кашляє, вона 
не поширює інфекцію, навіть якщо 
хворіє на туберкульоз. За статисти-
кою троє із 10 не кашляють. У 8 із 10 
інфікованих хвороба довгий час про-
тікає без проявів.

Середня тривалість лікування цієї 
хвороби складає 2 роки. Досі не існує 
універсальних ліків. Існують основні 
та резервні антибіотики, але мінімум 
1 із 100 ці ліки не допомагають.

Чи можна заразитися туберкульозом на 
відкритому повітрі?

Ні, на відкритому повітрі тубер-
кульоз не передається. Більш того, 
навіть у закритому приміщенні змен-
шити вірогідність зараження можна, 
забезпечивши регулярне провітрю-
вання приміщення.

Чи захищає від туберкульозу марлева 
пов’язка?

Ні, не захищає від зараження 
туберкульозом. Але хворий на тубер-
кульоз повинен носити маску для 
того, щоб не поширювати інфекцію.

Чи можна заразитися туберкульозом 
через їжу, предмети побуту?

Такий спосіб передачі є малоймо-
вірним. Хоча збудник туберкульозу 
може деякий час залишатися живим 
у продуктах харчування та на різних 
поверхнях, його концентрація недо-
статня для зараження.

Чим небезпечний кашель?
Крапельки слизу, що виділяються 

під час кашлю, є потужним чинником 
передачі інфекції. Мова йде не тіль-
ки про туберкульоз, а й про вірусні 
інфекції. Тому, коли ви кашляєте, 
особливо в закритому приміщенні, 
прикривайте ніс і рот хустинкою або 
кашляйте в лікоть.

Що робити, щоб не захворіти на тубер-
кульоз?

Уникати перебування в  одному 
приміщенні з хворими, які кашляють; 
раціонально харчуватися (вживати 
достатню кількість білкової їжі та 
вітамінів); загалом вести здоровий 
спосіб життя. Для скринінг-діагности-
ки використовують флюорографічне 
обстеження 1 раз на рік.

Т. І. Циганкова, лікар-терапевт, керівник 
пункту охорони здоров’я

Допоможемо разом
Ми не в змозі змінити цілий світ, 

але чиєсь життя ми змінити можемо!
19 березня 2016 року студенти 

ХНПУ ім. Г.С.  Сковороди відвідали 
Харківську дитячу клінічну лікарню 
№ 16, відвезли системи для крапель-
ниць та антибіотики.

Дякуємо кожному учаснику аук-
ціону!!!

Спорт

СТАРТИ Й ФІНІШІ СКОВОРОДИНІВЦІВ

22–24 січня 2016 р. Василь Крамськой (ФВіС) виборов 
золоту нагороду ІV Всеукраїнського турніру з кікбоксінгу 
пам’яті Ігоря Головкіна.

27–28 січня 2016 р. Аліна Будянська (ІІІ курс, ФВіС) впев-
нено перемогла в багатоборстві на Чемпіонаті Харк. обл. 
з художньої гімнастики.

05–07 лютого 2016 р. Артур Саркисян та Анастасія 
Новікова (ФВіС) стали переможцями Чемпіонату України 
зі спортивного самбо, а Богдан Кондратович — бронзовим 
призером цього Чемпіонату з бойового самбо.

16 лютого 2016 р. у Києві відбувся Чемпіонат України 
з  фехтування серед юніорів. Перемогу здобув Олексій 
Махонін (ІІ курс, ФВіС).

20 лютого 2016 р. Валентина Кольман посіла ІІ місце 
в Чемпіонаті України серед студентів з гирьового спорту, що 
відбувся на базі ХНМУ.

22 лютого 2016 р. студентки ф-ту ФВіС Римма Воронова, 
Тетяна Китаєва, Юлія Мотько, Ірина Рубан, Юлія 
Сидорова в складі команди «Житлобуд-2 — ХНПУ» виборо-
ли золоті нагороди Зимового Чемпіонату України з футболу 
серед жіночих команд. Фінальна гра відбулася в Умані.

23–24 лютого 2016 р. ми всі вітали збірну команду нашого 
ун-ту з лижних гонок у складі С. Наточия, Є. Тхора, С. Гіса, 
О. Тищенка, Р. Бандалієва, О. Горбенко, Н. Гутник, К. Треус, 
М. Крилової та Н. Науменко з ІІІ місцем в Чемпіонаті Харк. 
обл. серед студентів ВНЗ ІІІ–ІV р. а.

29 лютого 2016 р. пройшли фінальні ігри Спартакіади 
нашого університету з волейболу серед чоловічих команд. 

І місце виборов юрфак, ІІ м. — істфак, ІІІ м. — фізмат, IV м. — 
економфак, V м. — ф-т ін. філол. та природ. ф-т, VII м. — укр. 
мовно-літ. та ф-т псих. та соціол., IX м. — ф-т славіст. та худграф.

03 березня 2016 р. у спортивній залі центрального кор-
пусу проведені спортивно-патріотичні змагання на Кубок 
Отамана Окремого науково-освітнього центру Українського 
козацтва імені Г.С. Сковороди серед школярів.

15–17 березня 2016 р. змагання ІІ туру Чемпіонату вищої 
студентської ліги України серед жіночих команд. Наші дівчата 
отримали впевнену перемогу й увійшли до фіналів з І місцем 
серед 4 найкращих команд країни.

17 березня 2016 р. Спортивно-патріотичне свято на Кубок 
Отамана серед студентів ХНПУ. I місце — збірна команда юр- 
та економфаку, II місце — факультет ФВіС, III місце — істфак.

19 березня 2016 р. Чемпіонат Харківської області серед 
студентів ВНЗ ІІІ-ІV р. а. з фехтування. У змаганнях у складі двох 
команд узяли участь 42 студенти нашого ун-ту з ф-тів ФВіС, 
ін. філол., економічного. І місце з великим відривом посіла 
команда ХНПУ-1, ІІ-е місце — команда ХНПУ-2, ІІІ-е місце — 
ХНУ імені В.Н. Каразіна.

20 березня 2016 р. на Чемпіонаті Харківської обл. зі спор-
тивної аеробіки наші дівчата посіли почесне ІІІ-е місце.

26 березня 2016 р. — на обласних змаганнях з черлідингу 
наші красуні отримали три перших місця за програмами Jazz, 
Dance Show, Jazz Double та срібні нагороди за програмою 
Cheer Dance.

28–30 березня 2016 р. У  змаганнях з  волейболу на 
Першість університету серед дівчат здобули I місце — укр. 
мовно-літ., II — фізмат, III — істфак, IV — ф-т славіст., V — ін. 
філол. та ф-т почат. навч., VII — економфак та природ. ф-т, 
IX — ф-т псих. та соц.

30 березня 2016 р. На базі нашого університету відбулися 
ігри фінального туру Всеукраїнських змагань «Стрімкий м’яч» 
з гандболу серед дівчат 12–13 років. Шість команд-фіналіс-
ток — по дві з центру, сходу та заходу України — змагалися 
за право бути найсильнішими в країні.

Окрім цих знакових спортивних подій, наші студенти зма-
гались за першість у Чемпіонаті Харківської обл. серед сту-
дентів ВНЗ ІІІ-ІV р. а. 2015/16 н. р. з волейболу серед чоловічих 
команд, з баскетболу серед чоловічих та жіночих команд, 
з гандболу, з футзалу, кікбоксінгу.

9 квітня відбувся Міжнародний марафон, який щорічно 
проходить у Харкові. У ньому взяли участь 40 бігунів і 500 убо-
лівальників — студентів і викладачів нашого ун-ту (на фото).

Велике спасибі нашим студентам-спортсменам за яскраві 
враження та гідну презентацію нашого рідного університету!

І.В. Кривенцова, доц., голова спортивного клубу

Традиції

ЗУСТРІЛИ ВЕСНУ!
11 та 12 березня студенти та викладачі укр. мовно-літ. ф-ту 
під кер-вом зав. каф. українознавства та лінгводидактики 
О. Маленко та кер. студ. вокального гурту «Лілея» укр. мовно-
літ ф-ту О. Чубукіної в межах роботи українського культурного 
центру нашого ун-ту в корпусі по вул. Валентинівській та 
в ТРЦ «Караван» провели етнокультурне свято — Масляну, 
враженнями від якого поділилась слухачка консультаційного 
центру ХНПУ імені Г.С. Сковороди Ірина Нікітенко.

12 березня менi пощастило побувати в ТРК «Караван» 
на святі зустрiчi весни, а саме — Масляній, яке подару-
вали студенти ХНПУ імені Г.С. Сковороди, зокрема учас-
ниці фольклорного ансамблю «Лiлея». Тож майбутнi 
педагоги знову порадували глядачiв своїми талантами, 
розповiли харкiв’янам про Масляну. Уся програма про-
ходила в кращих народних традицiях. Дiвчата, одягненi 
в красивi нацiональнi костюми, спiвали традиційні обрядові 
українськi пiснi, провідною темою яких було кохання. До 
дівочого колективу згодом улився «ряджений козел», який 
намагався «налякати» учасників свята, чим, звісно, тільки 
розвеселив відвідувачів.

Глядачi не залишились без уваги: вони водили хоро-
вод, танцювали, грали в таку знайому всiм з дитинства гру 
«Струмочок». Вiкова категорiя учасникiв порадувала своєю 
рiзноманiтнiстю. Яскраве, кольорове свято привертало 
увагу людей — дівчата у вишиванках i рiзнокольорових 
вiночках зi стрiчками зустрічали кожного сонячною 
посмiшкою.

Потім виступили бандуристки дуету «Сто Двадцять 
Чотири» з ф-ту мистецтв, які спiвали пiснi укранською, 
англiйською i навiть нiмецькою.

Концерт привернув увагу багатьох людей, в тому числi 
й  iноземців, якi пiсля закiнчення свята активно фото-
графувалися з дiвчатами. Пiсля концерту почалися май-
стер-класи, на яких викладачі укр. мовно-літ. ф-ту вчили 
дiтей i  дорослих робити традицiйнi ляльки-мотанки 
(О.В. Варенікова) i браслети з бiсеру (О.М. Савченко). Так 
я зробила першу в життi ляльку-мотанку.

День удався на славу! Яскравий, веселий, душевний, 
cповнений пiсень, музики, хороводів. Щиро дякую всiм 
органiзаторам, викладачам, студентам, які взяли участь 
у цьому святi.

Фестиваль

«РОНДО» — ШЛЯХ ДО ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ
25–27 лютого 2016 року в Харкові проходив ІІІ Всеукраїнський фестиваль ансамблевої музики «Rondo», який привернув увагу 
музикантів-викладачів зі всієї України.

У цьому святі змогли взяти участь 
конкурсанти без вікових обме-
жень, що спонукало до діалогу 

поколінь між юними конкурсантами та 
тими, які вже самі є професійними музи-
кантами та викладачами. Емблемою 
фестивалю, яка, до речі, з’явилась саме 
на цьому фестивалі, є  не просто сут-
ність поняття «Rondo» — коло, а коло, 
яке є незамкненим, яке прагне вгору, 
до творчого та духовного розвитку. 
Програму конкурсу-фестивалю склали 
прослуховування учасників і майстер-
класи, проведені проф. ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди О.Кузнецовою та д. мис-

тецтвознавства, проф. каф. сольного співу 
ХНУМ імені І.П. Котляревського, соліст-
кою Національного будинку органної та 
камерної музики м. Києва Н. Гребенюк.

До складу журі конкурсу-фестивалю 
входили відомі у світі музиканти та викла-
дачі, авторитет яких не викликає жодного 
сумніву, серед них доктори наук, профе-
сори, члени Європейської асоціації піаніс-
тів-педагогів України, члени Національної 
всеукраїнської музичної спілки, лауреати 
Міжнародних та Всеукраїнських конкур-
сів, а  саме: О.  Кузнецова, О.  Скляров 
(засл. діяч мистецтв України), Н. Горецька 
(проректор ХНУМ ім. І. Котляревського), 

Н. Гребенюк, І. Полубоярина, В. Птушкін 
(народний артист України), Г. Ніколаєва 
та інші.

У конкурсі взяли участь близько 80 
конкурсантів з різних міст України.

Серед переможців фестивалю сту-
денти ф-ту мистецтв — М. Звегінцева та 
О. Стельмах, Л. Чернорук та О. Щирова.

Гран-прі ІІІ Всеукраїнського фес-
тивалю ансамблевої музики «Rondo» 
вибороли учасники з Херсону — народ-
ний ансамбль народних інструментів 
«Колорит стиль», кер. Л. Корнієнко.

В. Смородський, викл. каф. музично-інстру-
мент. підготовки

Кроковеє колесо

Вдалося сфотографувати наших учасників і вболівальників 
разом


