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Cковородинівська премія

ВИЗНАННЯ ВИПУСКНИКІВ
30 червня 2016 р. на урочистостях 

з нагоди випуску–2016 за сумлінне 
ставлення до навчання, оволодіння 
педагогічною майстерністю, участь 
у науково-дослідній роботі, активну 
громадську діяльність, за відмінне 
навчання протягом усіх років пере-
бування в  університеті, особливо 
глибокі знання зі спеціальностей, 
велику громадську роботу буде 
нагороджено загальноуніверситет-

ською премією імені Г.С. Сковороди 
із врученням пам’ятної медалі та 
посвідчення таких студентів: Альбіну 
Сіренко (істфак), Софію Кречик (ф-т 
початк. навч.), Оксану Галату (ф-т 
псих. і соц.), Карину Вакуленко (укр. 
мовно-літ. ф-т), Марію Тимошенко 
(дошфак), Тетяну Крайнюкову (ф-т 
мистецтв), Олександру Данильчук 
(ф-т мистецтв), Віталія Старченка 
(ф-т фізвиховання і спорту).

Відзнака
20 травня Міністр осві-

ти і  науки України Лілія 
Михайлівна Гриневич 
вручила нагрудний знак 
«Василь Сухомлинський» 
канд. пед. наук, доценту, зав. 
каф. хореографії Наталії 
Анатоліївні Бугаєць та канд. 
мистецтвознавства, доц. каф. 
хореографії Ользі Вікторівні 
Лиманській.

День вишиванки

СВОЯ СОРОЧКА БЛИЖЧЕ ДО ТІЛА, 
ОСОБЛИВО КОЛИ ВОНА — ВИШИВАНА!

19 травня на центральній алеї саду Шевченка пройшов парад вишиванок.

Учасниками параду були також про-
фесорсько-викладацький склад 

і студентство ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 
Перед глядачами виступили народні 
колективи, для дітей провели майстер-
класи з виготовлення ляльок-мотанок, 
оберегів, писанок, прикрас для весіль-
ного короваю, відбулися конкурси 
з виразного читання, співу українських 
пісень, вишивки й українських танців. 
Обличчя всіх бажаючих художники при-
красили зображеннями українського 
прапора. Працювала виставка старо-
винних традиційних слобожанських 
сорочок і  національного костюма, 

а також відбувся фешн-показ сучасних 
колекцій, виконаних в етнічному стилі.

Любителі фото мали можливість 
зробити світлини в спеціально відве-
деній для цього зоні й помилуватися 
роботами фотопроекту «Вишиванка 
в моїй родині». Наприкінці свята всіх 
пригостили солодощами.

Майже всі учасники свята при-
йшли у вишиванках та з національ-
ною символікою. Проте, мабуть, це 
не було надто суттєвим. Головне, 
щоб душа була у вишиванці, а в серці 
жила Україна.

Слухачі ІПО

Вітання
ШАНОВНІ ВИПУСКНИЦІ ТА ВИПУСКНИКИ! ШАНОВНІ 

ПРОФЕСОРИ, ВИКЛАДАЧІ ТА СПІВРОБІТНИКИ!

Сьогодні ми вітаємо вас зі Святом 
випуску–2016! У цьому році дипломи 
отримують 3097 випускників, у тому 
числі 1646 бакалаврів, 900 спеціалістів 
і 551 магістр.

За роки навчання ви отримали 
престижну спеціальність та ґрунтовні 
знання, розвинули свої творчі здібності 
й здобули життєвий досвід, які спряму-
єте на зміцнення авторитету професії 
вчителя та для реалізації себе в найваж-
ливішій державній справі — навчанні 
та вихованні молодого покоління, яке 
зробить нашу країну стабільною і замож-
ною. Незабаром більшість із вас прийде 

до шкільних класів і візьме на себе місію 
державної ваги — ввести у світ знань 
підростаюче покоління, виховувати нову 
генерацію громадян і патріотів України.

Поділяю вашу радість, вітаю вас 
і ваших батьків та близьких і від імені 
уславленого сковородинівського 
колективу університету бажаю всім 
міцного здоров’я і щастя. Любіть своїх 
учнів, свою професію і свою країну. Не 
забувайте та славте своєю працею рідну 
Alma Mater! Нехай Бог посилає вам щас-
ливу долю!
Ректор університету                        

 І. Прокопенко

ПРАЦЮЙТЕ — БУДЕТЕ 
УСПІШНИМИ!

Артур Саркісян у цьому році закінчив магістратуру 
на ф-ті фізкультури та спорту, неодноразовий пере-
можець різних Чемпіонатів України і Європи із самбо.

«Роки навчання в університе-
ті були для мене дуже позитив-
ними: дружний студентський 
колектив, хороші викладачі, 
які з  розумінням ставилися 
до моїх щоденних тренувань, 
частих зборів і від’їздів на зма-
гання. В університеті створені 
достойні умови для студентів, 
які виступають у  великому 
спорті.

Я вже працюю в Харк. дитячій спортшколі №2 тре-
нером із самбо. Планую продовжувати показувати 
високі результати в майбутніх змаганнях, відстоюю-
чи честь України. Студентам молодших курсів бажаю 
частіше відвідувати пари, тому що це знадобиться 
в майбутньому. Працюйте — і будете успішними».

СЕКРЕТ УСПІХУ БОРИСА ЛОЖКІНА
23 квітня відбулась зустріч Голови Адміністрації Президента Бориса Євгеновича Ложкіна зі студентами та професорсько-викладацьким складом нашого університету, під час якої шановний гість 
презентував свою книгу «Четверта Республіка». Пропонуємо нашим читачам фрагменти виступу Б. Ложкіна й невелике інтерв’ю, яке він дав нашому кореспонденту.

«Наприкінці 80-х я  не міг навіть 
уявити собі, що буду головою 
Адміністрації Президента, що пре-
зентуватиму в рідному університеті 
свою книгу «Четверта Республіка» 
і що ректор академік І.Ф. Прокопенко 
у своєму вступному слові позитивно 
відгукнеться про цю книгу»,— так 
почав свій виступ випускник 1997 

року ф-ту рос. мови та літ-ри нашо-
го ун-ту Б.Є.  Ложкін. До речі, він 
харків’янин, тут почав свою журна-
лістську діяльність у газеті «Вечірній 
Харків», у нашому місті заснував свій 
найбільш удалий проект — тижневик 
«Теленеделя», у нашому ун-ті захистив 
канд. дисертацію за спеціальністю 
«російська література», а наприкінці 

важких 90-х допомагав у технічному 
обслуговуванні, наборі, верстці, друці 
нашої газети «Учитель». У цей же час 
Борис Євгенович створив потужний 
Український медіа-холдинг, який нала-
годив випуск близько 50 друкованих 
видань, серед яких найбільш відомі: 
«Комсомольская правда в Украине», 
«Футбол», «Фокус», «Forbes в Украине», 
«Vogue в Украине» та інші. Під час пре-
зентації Ложкін підкреслив головну 
ідею своєї книги, написаної за участю 
Володимира Федоріна: «Той вибух, 
який стався в Україні під час і після 
революції гідності,— це свіжа кров, 
здатна серйозно змінити внутріш-
ній стан Євросоюзу, який перебуває 
у своєрідній світоглядній і культурній 
кризі. Європейці повинні розуміти — 
їм потрібна Україна так само, як Україні 
потрібна Європа. Це одна з ключових 

ідей книги, винесена в  підзаголо-
вок обкладинки, і під час зустрічей 
з європейськими колегами ми бачи-
мо, що вона знаходить відгук, тому 
що Україна може дати новий імпульс 
розвитку європейської ідеї. Інша важ-
лива теза книги — це розуміння, куди 
ми йдемо і навіщо. Скільки часу нам 
потрібно для втілення стратегії 2020, 
які законопроекти потрібно прийняти 
для нашого входження в Європу, щоб 
піднятися хоча б на рівень Польщі, 
Словаччини, Чехії. Книга «Четверта 
республіка» є аналізом новітньої укра-
їнської історії, яка заслуговує на те, 
щоб писати підручники. Сподіваюся, 
такі підручники будуть створені 
фахівцями-істориками і в цих стінах. 
«Четверта республіка» — швидше за 
все моментальний знімок 14–15 років 
того, що відбувалося, відбувається, і, 

певною мірою, це погляд у найближче 
майбутнє нашої країни».

Борису Евгеновичу студенти 
й викладачі ставили багато питань, 
зокрема про святкування ювілею 
Г.С.  Сковороди на національному 
рівні, і він взяв це питання до уваги. 
Крім того, він з удячністю вклонився 
всім викладачам, у яких навчався в 
студентські роки. На запитання сту-
дентів, як стати успішним, він відповів: 
«Потрібно самому для себе зрозуміти, 
ким ти хочеш бути, розробити страте-
гію, як цього домогтися, що ти бачиш 
у кінці свого шляху. І після цього про-
сто напружено працювати, не боятися 
ніяких труднощів, не боятися того, що 
не виходить. І найголовніше — треба 
бути абсолютно впевненим у тому, що 
ти досягнеш поставленої мети».

І. Бикова 

ХАЙ ЩАСТИТЬ ВАМ, ВИПУСКНИКИ! 

Б. Ложкін в університетському музеї

Актуальне інтерв’ю

ПОСЛУЖИТИ ЦЬОМУ НАРОДУ І ЦІЙ ДЕРЖАВІ!
Пропонуємо нашим читачам традиційну розмову наприкінці навчального року з ректором нашого університету академіком Іваном Федоровичем Прокопенком.

— Іване Федоровичу, яким був 2015–2016 
навчальний рік для нашого університету та які 
події цього року Ви вважаєте найяскравішими?

— Для нашого університету рік 
був успішним, бо ми повністю вико-
нали державне замовлення, довели 
до дипломів 3091 випускника, збере-
гли колектив, своєчасно виплативши 
зарплати, поліпшили матеріальну базу 
навчального процесу. Вважаю най-
яскравішими два моменти навчаль-
но-виховного процесу: Посвята у сту-
денти і Вручення дипломів . Вони 
запам’ятовуються всім, хто, у тому числі 
й цього року, закінчує університет. Не 
менш важливою подією є те, що, незва-
жаючи на відсутність обов’язкового 
працевлаштування, ми проводимо 
урочистий Ярмарок вакансій і 100 % 
випускників, включаючи іноземців, 
хочуть працювати за професією. Наші 
науковці значно збільшили порівня-
но з попередніми періодами і  кіль-
кість публікацій, і їх рейтинг у системі 
Scopus, збільшено кількість захистів 
дисертацій, а докторських — удвічі. 
Табірний збір студентського активу 
«Сковородинівська родина» в Гайдарах 
у  вересні 2015 року  — це не тільки 
яскрава подія, але й свідчення актив-
ності і зрілості нашого студентського 
самоврядування. Творчі колективи — 
це наша гордість. Уже 12-й рік поспіль 
на регіональному рівні в  конкурсі 
«Студентська весна» вони отримують 
перші місця і  Гран-Прі. Ми вперше 
в  цьому році провели повноцінну 

Спартакіаду університету й визначили 
кращих спортсменів з багатьох видів 
спорту, які, незважаючи на те, що у нас 
невеликий факультет для забезпечення 
школи вчителями фізвиховання, мають 

великі спортивні досягнення світового 
рівня: наші випускники вже отримали 
декілька ліцензій на ХХХІ Олімпійські 
ігри в Ріо-де-Жанейро.

— Чи все готове для вручення дипломів 
випускникам?

— Хочу, щоб кожен випускник 
(магістр, спеціаліст, бакалавр) був 
допущений до державної атестації та 
30 червня отримав диплом. Вважаю, що 
розроблений нами диплом може пре-
тендувати на державний стандарт і за 
дизайном, і за змістом, і за захищеністю.

— Що Вас, як керівника багатотисячного 
колективу, турбує понад усе?

— Ситуація в державі, бо вона від-
дзеркалюється в  діяльності кожної 
структури. Звичайно, обмежене фінан-

сування не дає своєчасно виконати 
багато програм, і  пошукових у  тому 
числі. Наш університет має найменшу 
плату за освітні послуги в регіоні, тому 
ми повинні напружуватися, економити, 
шукати додаткові джерела існування, не 
перекладаючи це на плечі батьків сту-
дентів, як це роблять інші вузи. Як опти-
місти, ми сподіваємося, що в прийдеш-
ньому році мир в Україні настане. Для 
харківських університетів це дуже сут-
тєво, і не тільки тому, що ми на кордоні 
воєнних подій, а через те, що з Донбасу 

до нас вступала третина студентів ста-
ціонару, а зараз їх набагато менше, що 
впливає на роботу усього колективу. 
Хотілось би, щоб у  складні часи для 
нашої країни ми не втратили інтерес 
до створення висококваліфікованого 
вчителя. Своїм головним завданням 
вважаю забезпечити стабільну роботу 
університету, цінувати кожну людину, 
досягати загальних показників чесно.

— Про що Ви мрієте?
— Мрію, щоб новий набір в універ-

ситеті був найближчим часом значно 
більшим. Я задоволений, що моя мрія 
забезпечити українців вільним воло-
дінням англійською мовою здійснилась. 
Тому доручення Президента провести 
Рік англійської мови є для нашого універ-
ситету почесним, рівного нам у володін-
ні іноземними мовами, європейськими 
і східними, університету в країні немає.

— Дозвольте від імені колективу приві-
тати Вас з високою нагородою Президента — 
Орденом «За заслуги» 1-го ступеня, який Ви 
отримали до Дня науки.

— Дякую. Вважаю, що отримана 
мною нагорода — це нагорода усьому 
колективу, яким я керую. За цією вищою 
нагородою — усе моє життя.

— Чого ви бажаєте студентам-випускни-
кам?

— Бажаю, щоб кожен у професій-
ному дорослому житті знайшов себе, 
створив своє особисте щастя, щоб 
у них було таке бажання, як у мене, 
послужити цьому народу і цій державі.

Підготувала І. Бикова

Випускники істфаку з деканом С. Бережною

Ректор І. Прокопенко зі студентами факультету дошкільної освіти

Кар’єра наших випускників



УЧИТЕЛЬЧервень 2016 УЧИ ТЕЛЬ

Волонтерство

ВІТАЄМО ЛІТО 2016!
З метою популяризації вивчення іноземних мов в Україні студенти ф-ту іноземної філології 
залучаються на волонтерських засадах до роботи в мовних таборах влітку 2016 року.

До роботи в мовних таборах влітку 2016 
року залучено 121 студент (61 % 3 курсу) 

ф-ту іноз. філології нашого ун-ту.
Слід підкреслити важливість такої волон-

терської роботи в цьому році, який Указом 
Президента України оголошено «Роком 
англійської мови в Україні». Координатором 
волонтерської роботи в мовних таборах при-
значено доц. каф. практики англійського 
усного та писемного мовлення С.С. Мельник.

Ураховуючи створення мовних табо-
рів ще в 2015 році, у цьому році було 
внесено відповідні зміни до програми  
семінару табірного збору. Викладачами 
ф-ту іноз. філології було проведено лекції 
та практичні заняття щодо шляхів поси-
лення мотивації школярів до вивчення 
іноземних мов за рахунок використан-
ня інтерактивних та ігрових завдань. 
Розглянуто прийоми встановлення 
контакту зі школярами; роль та місце 
мовленнєвої розминки на заняттях з іно-
земної мови, приклади ігрових завдань 
для різних вікових груп; проаналізовано 
різноманітні типи навчально-розважаль-
них заходів та особливості їх організації.

Сподіваємось, що студенти-волонтери 
допоможуть дітлахам Харківщини краще ово-
лодіти іноземними мовами влітку 2016 року.

Г. Кабанська, зав. відділом педпрактики

Сумуємо
2 травня 2016 
рок у пішла 
з  життя над-
звичайно світла 
людина, заві-
дувач кафедри 
англійської мови 
Ольга Юріївна 
Леонтьєва. Доля 
щедро обдарувала її талантом, мудрістю, 
красою та жіночим щастям. Усім своїм 
душевним скарбом вона без вагань 
ділилася з оточенням.

Випускниця ХДУ ім. О.М. Горького, 
Ольга Юріївна почала працювати 
в  нашому університеті в  1990 році. 
У  1995 році під керівництвом про-
фесора Л.Д. Попової вона захистила 
кандидатську дисертацію за спеціаль-
ністю «теорія і методика педагогіки», 
під її авторством побачили світ понад 
50 друкованих праць.

У 1999 році Ольга Юріївна очоли-
ла кафедру англійської мови. Вона 
завжди підтримувала своїх учнів 
і  колег добрим словом і  порадою, 
опікувалася їхнім науково-професій-
ним зростанням, переймалася про-
блемами. Щирість її почуттів зігрівала 
і давала наснагу. Талановитий керів-
ник, філолог і педагог, вона виклада-
ла не лише англійську. Вона навчала 
справжньої людяності.

Колектив кафедри англійської мови 
глибоко сумує з приводу передчасної 
смерті Ольги Юріївни Леонтьєвої та 
висловлює найщиріші співчуття її рід-
ним і близьким.

Адміністрація університету, колеги

Пішов у вічність 
на 61 році науко-
вець, викладач, 
член колективу, 
доц. кафедри 
загальної педа-
гогіки і педагогі-
ки вищої школи 
Наумов Борис Миколайович.

Б.М. Наумов — спеціаліст у галузі 
методології та логіки педагогічного 
дослідження, управління цілісним 
навчально-виховним процесом серед-
ньої школи, цілісної теорії педагогіки, 
поліцентризму. Автор багатьох моно-
графій, навчальних посібників та біль-
ше 170 статей.

Активно займався пропагандою 
спадщини видатних українських 
педагогів XX століття: А.С. Макаренка 
та В.О. Сухомлинського. Був членом 
правління Міжнародної макаренків-
ської асоціації та членом Української 
асоціації В.О. Сухомлинського.

Розробив у 90-ті роки поліцентрич-
ний метод — першу педагогічну тех-
нологію цілісного розвитку творчої 
індивідуальності школярів. Виступав 
з ініціативою створення Міжнародної 
асоціації поліцентристів і полілогістів 
(МАПП). Автор теорії цілісної педагогіч-
ної діяльності та новітньої людиноцен-
тричної системи поліцентризму.

Працював над докторською дисер-
тацією «Теоретичні основи цілісності 
педагогічної діяльності». Керував аспі-
рантами та здобувачами.

Нагороджений знаками «Від-
мін ник освіти України» (2002  р.) та 
«А.С.  Макаренка» (2005  р.). Член-
кореспондент Академії педагогічних 
та соціальних наук (2001 р.).

Світла пам’ять про Б.М. Наумова 
назавжди залишиться у наших сер-
цях.

Адміністрація університету, колеги

20 травня 
2016 року рапто-
во і передчасно, 
на 72 році життя 
пішов у  вічність 
доцент кафедри 
фізики Валерій 
Якович Блудов.

Майже 40 
років (з  1977 р.) працював Валерій 
Якович у ХНПУ імені Г.С. Сковороди: 
в  різні часи очолював кафедри еле-
ментарної математики та методики 
математики, методики фізики, нових 
інформаційних технологій навчання; 
працював на посаді заступника дека-
на фізико-математичного факультету, 
заступника голови профспілки універ-
ситету, був відповідальним секретарем 
приймальної комісії.

Компетентний фахівець, професі-
онал у своїй справі, мудрий керівник, 
талановитий викладач, вірний друг… 
У пам’яті своїх колег і чисельної плеяди 
учнів Валерій Якович Блудов залишить-
ся назавжди.

Адміністрація університету, колеги

Міжнародні зв’язки

ВЫХОДЦЫ ИЗ УКРАИНЫ СОЗДАВАЛИ 
ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ

С 21 по 28 апреля в ХНПУ имени Г.С. Сковороды экспонировалась выставка «Путь к мечте: 
вклад выходцев из Украины в создание Государства Израиль» при поддержке Израильского 
культурного центра в Харькове при Посольстве Государства Израиль в Украине.

В своём обращении к  студентам, 
преподавателям и представителям 

администрации Нелли Шульман, вто-
рой секретарь Посольства Государства 
Израиль в Украине, открывшая выставку, 
поблагодарила ун-т, ставший инициато-
ром проведения выставки, сказала, что 
данная экспозиция, в первую очередь, 
посвящена людям, как самому ценному, 
что есть у Государства Израиль.

Выставка «Путь к мечте» посвящена 
глубоким историческим и культурным 
связям между Израилем и Украиной. 
В  ней представлены личности 
известных израильтян, родившихся 
или проживавших в  нашей стране. 
Информационные стенды демон-
стрируют уникальные материалы по 
истории взаимоотношений Украины 
и Государства Израиль, а также личные 

истории и материалы, связанные с жиз-
нью и судьбой известных политиков, 
военных, деятелей культуры и науки. 
Рожденные в  Украине, они стали 
выдающимися личностями молодо-
го, быстро развивающегося Израиля. 
Писатель, поэт и драматург Владимир 
Жаботинский, выдающийся военный 
деятель Иосиф Трумпельдор, Премьер-
министр Государства Израиль Года 
Меер и множество других выходцев из 
Украины стали знаковыми личностями 
для истории и культуры Государства 
Израиль, внеся значительный вклад 
в его создание и процветание.

За время работы выставку посетили 
студенты и сотрудники нашего универ-
ситета, учащиеся харьковских школ.

А. Компаниец, преп. иврита,  
каф. вост. языков
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Конференція

ПЕДАГОГІКА ЗДОРОВ’Я
28–29 квітня цього року VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка 
здоров’я» була проведена нашим університетом спільно з Інститутом модернізації 
змісту освіти МОН України, Департаментом освіти і науки Дніпропетровської ОДА 
та обласним ІПО на базі Криворізької загальноосвітньої санаторної школи-інтер-
нату № 8 І–ІІ ступенів.

Ця школа  — спеціалізований 
навчальний заклад санаторного 

типу для дітей з різними хронічними 
бронхо-легеневими захворюваннями. 
За багато років дослідно-експеримен-
тальної діяльності школою-інтерна-
том виконано цілу низку наукових 
досліджень, основна мета яких — 
створення  здоров’язбережувального 
освітнього простору й упровадження 
інноваційних педагогічних техноло-
гій навчально-виховної та оздоровчої 
діяльності.

У роботі конференції взяли 
участь понад 80 учасників: науков-
ці, студенти, педагоги дошкільних 
та ЗНЗ з  різних міст України. На 
пленарному засіданні були пред-
ставлені доповіді провідних учених 
та педагогів про актуальні питання 
здоров’я підростаючого покоління, 

психолого-педагогічний супровід 
інклюзивних процесів, інноваційні 
здоров’язбережувальні технології. 
Протягом другого дня учасники від-
відали відкриті уроки та позакласні 
заходи, де ознайомились із традицій-
ними та інноваційними технологіями 
здоров’ятворчої педагогіки: дихаль-
ної гімнастики, методів ейдетики, 
арт-терапії, казкотерапії, музикоте-
рапії, танцювальної терапії.

Для учасників конференції тала-
новиті зірочки-вихованці школи під-
готували святковий концерт-мюзикл, 
була проведена пізнавальна екскур-
сія до Криворізького ботанічного саду 
НАН України. За результатами роботи 
конференції видано збірку наукових 
праць «Педагогіка здоров’я».

Ю. Бойчук, д. пед. н., проф., зав. каф. здоров’я 
людини і корекційної освіти

Випускники–2016

НИЗЬКИЙ УКЛІН ТОБІ, АLMA MATER!
Традиційно напередодні урочистого вручення дипломів наші кореспонденти взяли інтерв’ю у випускників різних факультетів.

Яна Кисіль (природн. ф-т): «Навчання 
приносило радість та задоволення: 
нові відкриття, нові творчі можли-

вості! Я змогла себе реалізувати в роботі 
спілки студентів та молоді ф-ту.

Із жалем та радістю 
покидаю стіни alma 
mater. Із  жалем, бо 
ун-т став для мене 
другою домівкою, 
а з радістю — бо мене 
чекає нова сходинка 

життя — робота, присвячена майбут-
ньому нашої країни.

Студентам молодших курсів бажаю 
наснаги, терпіння та наполегливості 
в навчанні. Хай доля Вам усміхається, 
діти поважають, а  робота приносить 
задоволення».

Софія Кречик (ф-т початк. навч.): 
«Стати вчителем початкових класів — моя 
дитяча мрія, яка здійснилася.

Минуло п’ять років — і постало нове 
доленосне запитання: Куди піти пра-
цювати? Я обрала свою рідну школу — 
Соколівський НВК імені О. Яроша, що 
знаходиться в Зміївському районі.

Уже першого верес-
ня я поведу свій перший 
клас на перший урок.

Майбутнім випуск-
никам хочу побажати 
не боятися слідувати 
своїм мріям і ніколи не 

розчаровуватися у своєму виборі стати 
вчителем.

Сіренко Альбіна (істфак): «Роки 
студентського навчання буду згадувати 
з великою приємністю і вдячністю. Під 
час цікавих, насичених, змістовних і різ-
нопланових лекцій, палких дискусій на 
семінарах, студентських практиках від-
булося моє становлення як особистості, 
дослідника та історика. Я вдячна всьому 
викладацькому складу за справжню 
демократичну та інте-
лектуальну атмосферу, 
що панувала в аудито-
ріях ф-ту й  спонукала 
студентів до наукових 
пошуків і  активного 
фахового зростання.

Вважаю, що навчання на істфаці 
ХНПУ  ім.  Г.С.  Сковороди є  запорукою 

яскравого, плідного та чесного життя 
в майбутньому. Низький уклін тобі, Alma 
Mater!»

Сватенко Анна (економ. ф-т): 
«Працевлаштовуюсь до нашого універ-
ситету в бухгалтерію провідним фахівцем. 
Університет дав багато знань та практи-
ки. Бажаю студентам успіху та натхнення 

в подальшому житті. Від 
роботи очікую задово-
лення.

Хочеться висловити 
велику подяку виклада-
чам економфаку й адмі-
ністрації університету за 

високий професійний рівень, компетент-
ність, терпіння, доброзичливість та готов-
ність відповідати на будь-які запитання 
своїх студентів. Хай буде невичерпною 
доброта й мудрість у Ваших серцях!

Щиросердечно вітаю випускників 
з успішним закінченням рідного універ-
ситету, бажаю плідної праці, творчого 
натхнення і  невичерпної енергії для 
здійснення омріяного. Саме від нас тепер 
залежить майбутнє нашої держави, її пре-
стиж і визнання на міжнародній арені».

Перший директор

ХРИСТОФОР ПИЛИПОВИЧ РОММЕЛЬ
Цього року світова наукова спільнота відзначає 235 років від дня народження Христофора Пилиповича 
Роммеля — видатного філолога, історика, активного громадського діяча і першого директора Педагогічного 
інституту при Імператорському Харківському університеті.

Х.П. Роммель народився 17 квітня 1781 
року у  м.  Кассельланд графства Гессен-
Кассель у родині генерал-суперінтендан-
та, старшого придворного проповідника 
Касселя, Юстуса Філіпа Роммеля. Освіту 
здобув у Фрідеріканському ліцеї в Касселі, 
Марбурзькому і Геттінгенському універси-
тетах. В останньому Христофор Пилипович 
отримав докторський ступінь з філології 
й почав викладацьку діяльність. У 1804 р. 
його було затверджено екстраординарним, 
а в 1805 р. — ординарним професором по 
кафедрі красномовства й грецької мови 
Марбурзького університету.

Під час наполеонівських війн, коли час-
тина німецьких університетів опинилася під 
загрозою закриття, Христофор Роммель 
прийняв пропозицію російського уряду 
очолити кафедру в Харківському універ-
ситеті. Після прибуття до Харкова 17 січня 
1811 р. його було призначено ординарним 
професором кафедри класичної філології. 
Як зазначав науковець у власних спогадах, 
він прагнув «заснувати в центрі України 
новий, міцний розсадник гуманістичної 
і літературної освіти». Читаючи філологічні 
курси, Христофор Роммель основну увагу 
приділяв тлумаченню грецьких і римських 
класиків, висвітлював питання загальної 
історії літератури, естетики, критики, поети-
ки та риторики. У 1812–1813 навчальному 
році додатково викладав спеціальний курс 

загальної історії словесності з найдавніших 
часів і до нашого часу.

Знання 12 стародавніх і новітніх мов, 
широка ерудиція, знайомство з  євро-
пейською педагогічною думкою від 
доби Античності спонукали вчену раду 
Харківського університету доручи-
ти Христофору Роммелю керівництво 
Педагогічним інститутом, функціонування 
якого в складі університету передбачалося 
ще Статутом Імператорського Харківського 
університету, який набув чинності 5 листо-
пада 1804 р.

Очоливши Педагогічний інститут, 
Христофор Роммель підготував для його 
студентів перші рекомендації — «Дидактику 
і  методику». Їх було перекладено росій-
ською мовою, й вони отримали схвалення 
Міністра народної освіти А. Розумовського. 
Окрім цього, Христофор Пилипович уклав 
«План і правила навчання та викладання 
в Харківському педагогічному інституті», що 
сприяло налагодженню повноцінної підго-
товки майбутніх учителів. У звіті попечителя 
Харківського навчального округу міністру 
освіти зазначалось, що сам професор 
Х. Роммель викладав педагогіку, дидактику 
і методологію, як загальну, так і конкретну, 
яка стосувалась усіх шкільних наук.

Водночас Христофор Пилипович здій-
снював активну громадсько-просвітницьку 
діяльність. Учений став одним з ініціаторів 

відкриття Товариства 
наук у Харкові, вико-
нував обов’язки члена Училищного комітету, 
інспектуючи гімназії Харківського навчаль-
ного округу, виступав на урочистих універ-
ситетських актах з промовами про значення 
науки і освіти. У 1813 р. його було обрано 
деканом словесного факультету.

Утім, посилення антизахідницьких 
настроїв після війни з Наполеоном впли-
нули на рішення Христофора Пилиповича 
повернутися на батьківщину. Відразу після 
від’їзду з Харкова (1814 р.) учений напи-
сав записки автобіографічного характеру 
«Спогади про моє життя та мій час», які міс-
тять чимало відомостей про харківський 
період його життя.

З початку 1820-х рр. Христофор Роммель 
у званні придворного гессенського історі-
ографа завідував Гессенським палацовим 
архівом у  Касселі, потім  — державною 
бібліотекою, державним архівом і музеєм 
Касселя. У цей час головним предметом його 
наукового інтересу стала історія Гессена.

Помер Христофор Пилипович Роммель 
21 січня 1859 р. у  рідному Касселі. 
Харківський національний педагогічний 
університет імені Г.С. Сковороди, віддаючи 
данину пам’яті першому директору, завдя-
чує йому своїм повноцінним становленням.

Т.С. Твердохліб, к. пед. н.,  
доц. каф. заг. пед. та ПВШ

Психологічна служба

ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Основними видами діяльності психологічної служби університету є діагностика, корекція, профілактика, прогностика.

Щодо діагностичної роботи, то в 2015–2016 рр. проведе-
но методики «Ваше самопочуття, активність і настрій», 
«Агресивна поведінка» (на ІІІ курсі). У рамках психодіагнос-

тичної роботи особлива увага приділялась студентам — вимуше-
ним переселенцям із Донецької і Луганської областей, тимчасово 
окупованих територій АР Крим.

Методика «Визначення домінуючого типу сприймання за робо-
тою провідних аналізаторів» на ІІ курсі виявила, що здійснення 
психологічного прогнозування діяльності особистості є цілком 
реальним процесом. Аналізуючи результати проведеної методики, 
отримано такі дані: візуал — 33 %, кінестетик — 45 %, аудіал — 45 %. 
Цікавим є те, що на дотик, смак, нюх сприймають студенти економ-
факу — 80 %; аудіали (слуховий аналізатор) переважають серед 
студентів ф-ту фізвиховання — 72 %; зоровий аналізатор активно 
працює в студентів ф-ту психології та соціології — 43 %.

З 2013 р по 2016 н. р. ці дані залишаються практично незмінними. 
Якщо на заняттях викладачі застосовують усі канали сприймання 
інформації, знаючи, до якої групи належать студенти, легше буду-
вати з ними відносини.

Методика дослідження «Агресивної поведінки» виявила такі 
результати: у 2015–2016 н. р. високий рівень нестриманості 
становить 7 % (торік був 3 %); середній рівень нестриманості 
52 % (залишився незмінним); низький рівень нестриманості 
40 % (торік був 45 %). Аналіз рівня вербальної та фізичної агре-
сії в студентів показав, що пряма і непряма вербальна агресія 
перебувають на однаковому рівні (45–46 %), пряма фізична 
агресія  — 18 %, непряма фізична агресія  — 15 %. У  цьому 
навчальному році порівняно з минулим збільшились показни-
ки прямої та непрямої фізичної агресії. Агресія, як негативний 
емоційний прояв, руйнує захисні сили організму і провокує цілу 
низку захворювань — це у свою чергу впливає на психологічне 
здоров’я особистості.

Цьогоріч проведено науково-теоретичну конференцію для 
студентів і аспірантів «Моделі життєтворчості у сучасних соціо-
культурних контекстах», а також «Соціально-психологічні засади 
розвитку особистості в освітньому процесі».

Психологічна служба бере участь у  методоб’єднаннях 
Психологічних служб вузів м. Харкова, які проходять на базі ХНУ 
імені В.Н. Каразіна.

Нас підтримує та надає допомогу Український Науково-методичний 
центр практ. психології і соц. роботи спільно з Києво-Могилянською 
академією.

На початку 2016 р. ми брали участь у VII-й Міжнародній науково-
практичній конференції «Проблеми емпіричних досліджень у психо-
логії» (м. Краків, Польща), під час якої відвідали Ягелонський ун-т, де 
психол. допомога здійснюється на рівні проф. консультування молоді 
та дорослих, зокрема безробітних. У рамках конференції була про-
ведена творча прикладна майстерня «Новітні методи досліджень та 
практичної роботи у психології».

Протягом навч. року в нашій службі проходять практику студенти 3, 
4 та 5 курсів ф-ту психології та соціології, а також слухачі ІПО.

Під час проведення заходу «Ніч науки в Харкові» гості нашого 
університету мали змогу подивитися презентацію про діяльність 
Психологічної служби, пройти тест на визначення майбутньої професії.

У мережі Психологічну службу можна знайти за адресою: 
LiderStudent. com. ua. Механізм реалізації цієї технології полягає 
в попередньому зборі проблемних питань і розміщенні на сайті від-
повідей на них практичного психолога.

Дорожко І.І., проф., кер. психологічної служби,  
Третяк О.М., викл. каф. філос.-психол. антропології
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Ювілей
І.Ф. ТУРКУ — 80!

Дякуємо,  Іване 
Федоровичу, шанов-
ний ювіляре, за Вашу 
багаторічну сумлінну 
працю та невтомну 
громадську діяль-
ність, за Вашу людя-
ність і доброту!

Уже багато років 
Ви працюєте на користь своєму університе-
ту та Україні. Ми Вас цінуємо як досвідченого 
керівника бібліотеки — чесного, доброзич-
ливого до оточення й вимогливого та само-
критичного до себе. Нехай притаманні Вам 
мудрість, інтелігентність, порядність та про-
фесіоналізм ще довго-довго будуть у пригоді 
бібліотекарям та освітянам.

З найщирішими вітаннями,  
колектив бібліотеки ХНПУ ім. Г.С. Сковороди

Поради лікаря
Найпоширеніші захворювання людини, 
що передаються статевим шляхом, це:

Синдром набутого імунодефіциту, або СНІД. 
Розвивається при зараженні вірусом імуно-

дефіциту людини (ВІЛ). Більшість пацієнтів з ВІЛ-
інфекцією спочатку не відчувають ніяких ознак хво-
роби. Як правило, це захворювання вперше прояв-
ляється лихоманкою, температурою тіла від 37,5 до 
37,8 градусів, втратою ваги понад 10 %, підвищеним 
потовиділенням, незрозумілою слабкістю, стом-
люваністю, збільшенням лімфатичних вузлів. ВІЛ 
передається через: статеві контакти (генітальний, 
оральний, анальний секс з інфікованою людиною); 
переливання крові або її компонентів; введення 
препаратів голкою або шприцем, вживаними 
раніше, вірус передається дітям від матерів через 
плаценту або під час годування груддю.

Сифіліс. Первинний сифіліс, інкубаційний 
період якого триває до 6 тижнів, характеризуєть-
ся утворенням на статевих органах або в ротовій 
порожнині безболісної виразки розміром від 2 
до 4 см, червоно-малинового кольору, з рівними 
краями, а також збільшенням лімфатичних вузлів 
в області паху. Без лікування сифіліс переходить 
у другу стадію, яка з’являється через період від 6 
тижнів до 6 місяців після виникнення первинних 
виразок. Він відзначається наявністю висипу на 
всіх ділянках шкіри, випаданням волосся, світлих 
плям на плечовому поясі або шиї. Якщо не лікувати 
хворобу на першій і другій стадіях, то вона перехо-
дить у третю стадію, при якій вражаються внутрішні 
органи, центральна нервова система.

Генітальний герпес. При зараженні геніальним 
герпесом через кілька днів після статевого кон-
такту з інфікованою людиною виникають хворо-
бливі бульбашки невеликих розмірів на статевих 
органах, до появи висипань можливі свербіж або 
печіння. Усі ці симптоми можуть проявлятися про-
тягом 1–3 тижнів. Однак і зникнення висипань не 
є свідченням того, що людина здорова і висипання 
не виникнуть знову. Генітальний герпес може проті-
кати і безсимптомно. Вважається, що до кінця його 
вилікувати практично неможливо. До найбільш 
тяжких наслідків хвороби відноситься безпліддя.

Гонорея. Після сексуального контакту із зара-
женим партнером, на 2–21 день, виникають рясні 
густі гнійні виділення з піхви, болі і печіння при 
сечовипусканні, больові відчуття в нижній час-
тині живота.

Хламідіоз. Симптоми хвороби — поява на 7–21 
день після контакту з хворою людиною виділень 
з піхви, печіння й біль при сечовипусканні, гарячки, 
нудоти, болю в животі, проносу. Іноді у чоловіків 
зустрічається безсимптомний перебіг хламідіозу.

Трихомоніаз. Трихомоніаз діагностується 
досить важко, тому що хвороба здатна вражати 
не тільки статеві органи. До симптомів трихо-
моніазу належать поява на 3–15 день свербежу, 
виділення з піхви, а також часте сечовипускання. 
Чоловіки можуть не відчувати жодних симптомів 
захворювання.

Генітальний герпес, гонорея, хламідіоз та три-
хомоніаз можуть призвести до запалення сечових 
шляхів, імпотенції, безпліддя.

Лікування захворювань проводиться після 
встановлення діагнозу та підтвердження лабора-
торними дослідженнями.

Якщо ви помітили, що нижня білизна забрудне-
на незрозуміло чим або у вас з’явилися виділення 
зі статевих органів (іноді зі сверблячкою, болем 
або печінням), прискорене й хворобливе сечови-
пускання, біль при статевих зносинах, зверніться 
до лікаря. Це потрібно зробити й при появі на 
тілі, голові, слизових оболонках плям, вузликів, 
виразок, бульбашок, випаданні волосся, зміні 
кольору шкіри.

Потрібно завжди пам’ятати про методи профі-
лактики таких захворюваннь, а саме: використання 
презервативів (знижує ризик зараження в десятки 
разів, але, на жаль, не дає стовідсоткової гарантії 
при безладному статевому житті); обмеження кіль-
кості статевих партнерів; проходження регулярних 
оглядів та здача аналізів.

Сподіваюсь, що ця інформація допоможе захис-
тити ваше життя.

Циганкова Т.І., зав. пунктом охорони 
здоров’я, лікар-терапевт

Волонтери

НЕМАЄ ЧУЖИХ ДІТЕЙ
6 квітня студенти істфаку відвідали Обласний будинок дитини № 2.

Ми — люди, які мають найрідніших 
людей, часто не цінуємо того, що 

в нас є,— наших батьків. Часто ми, зану-
рившись у  буденні проблеми, зовсім 
забуваємо те, що не цінуємо людей, 
котрі подарували нам життя, виховали 
й навчили кохати і бути Людьми. Сьогодні 
часто трапляються якісь негаразди між 
батьками й дітьми, але це ніщо в порів-
нянні з тим, що відчувають ці маленькі 
зірочки.

Дітки від одного до трьох років сиділи 
й спілкувалися зі своєю вихователькою. 
Коли відчинилися двері, малята підвели 
маленькі блискучі оченята й підійшли до 
нас. Ми одразу ж знайшли спільну мову.

Ці діти не такі, як усі інші. Мурашки про-
бігали шкірою, коли таке маленьке щастя 
підходить до тебе і простягає назустріч 
свої рученята, дивлячись, як на найрід-
нішу людину в житті, а потім долоньками 
так міцно обіймає, наче не відпустить ніза-
що. Ці діти вразили своєю щирістю, адже 

в час сучасних технологій, коли можливо 
майже все, на запитання «Чого б ти хоті-
ла?», дівчинка мені відповіла: «Побачити 
маму…». Тут коментарі будуть зайвими.

Тож цінуйте своїх батьків, доки вони 
поруч, доки не пізно, і пам’ятайте, що 
діти — це найпрекрасніше, що нам може 
подарувати життя. Хіба не щастя бачи-
ти, як твоя маленька копія робить перші 
кроки чи кричить тобі услід: «Мамо! »?

Любов Нужненко, 21 і/лс — PR гр., істфак

P.S. 3 червня студенти істфаку відві-
дали вихованців Харківського будинку 
дитини «Родина» з нагоди Дня захисту 
дітей. Цікаві конкурси, увага і щире тепло 
сердець, солодощі зробили цей день на 
мить добрішим і кращим! Дякуємо за 
допомогу волонтерам Ігорю Козирєву, 
Альоні Дронь, Римі Шевцовій, Вікторії 
Ліхтаренко; Аліні Гуйванюк та Спілці 
студентів та молоді історичного факуль-
тету, яка долучилася до благодійної акції.

3

Фестиваль

ВЕСНЯНИЙ «ARTFEST» У ХАРКОВІ
Кафедра музично-інструментальної підготовки знову гостинно відчинила двері 
талановитій молоді для участі у фестивалі виконавської майстерності «Весняний 
«ARTFEST» у Харкові».

Автор та голова журі цього творчо-
го задуму — проф. каф. музично-

інструментальної підготовки ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди О.О. Кузнецова, а підтрим-
ку фестивалю надали Спілка педагогів 
і діячів мистецтва (СПДМ) та Європейська 
асоціація піаністів-педагогів України (Ukr. 
«EPTA»).

Цей фестиваль дуже молодий, осно-
вна мета його полягає в  оптимізації 
навчального процесу на ф-ті мистецтв. 
Але він одразу набув популярності 
в музичних колах, і в його весняних наспі-

вах прийшли взяти участь конкурсанти 
з інших навчальних закладів.

Лауреатами «Весняного «ARTFESTу» 
в Харкові» стали й студенти нашого ф-ту 
мистецтв: Дарина Коновал, Катерина Біла, 
Роман Такшин, Марина Звегінцева (кер.: 
проф. О.О. Кузнецова, доц. Г.О. Ніколаєва, 
викл. В.І. Смородський).

Бажаємо успіхів у цьому новому святі 
музики талановитим вихованцям каф. 
музично-інструментальної підготовки!

Ганна Корчагіна, викл. каф. музично- 
інструментальної підготовки

ЗЛІТ «ВОЛОНТЕР ХХІ СТОЛІТТЯ»
28 травня 2016 року відбувся  Другий обласний зліт студентів-волонтерів 
Харківщини «Волонтер ХХІ ст.» за ініціативи Харківського університетського кон-
сорціуму при підтримці ХОДА та Ради ректорів внз Харківської обл.

У зльоті взяли участь понад 
200 студентів-волонтерів 

з 25 навч. закладів Харківщини, 
які впродовж року надавали 
підтримку військовим, родинам 
загиблих воїнів АТО, пораненим 
солдатам у шпиталі, сім’ям виму-
шених переселенців тощо.

Захід відкрила перший заст. 
голови ХОДА Юлія Світлична, 
яка відзначила добру традицію, 
започатковану студентами-
волонтерами Харкова, й поба-
жала учасникам заходу впевненості та 
перемоги.

На 12 студентських волонтерських 
загонів Харківщини чекали змагання 
з надання першої медичної допомоги, 
написання листів воїнам АТО, плетін-
ня оберегів, проходження смуги пере-
шкод та багато іншого.

Команда нашого університету посі-
ла два перших місця за «Майстерню 
патріота» та «Віртуальний полігон», 
а також наш командир загону Євген 

Тхор (ф-т фізвиховання) отримав гра-
моту «Кращий капітан».

За активну громадську позицію та 
волонтерську діяльність загін «Злагода» 
був нагороджений грамотою епіско-
па Богодухівського та Харківського 
Владики Митрофана. Керівника загону 
к. пед. н., доц. А. Денисенко нагороджено 
іменним годинником від Міністра вну-
трішніх справ за активну волонтерську 
діяльність в зоні АТО (2014–2016 рр). 

А. Денисенко, к. пед. н., доц.

Страхування

ДБАЄМО ПРО МАЙБУТНЄ
Пенсія — це не допомога від держави, а індивідуальний результат багаторічної 
праці кожного.

Як правило, молодь не думає про заоща-
дження на старість. У  молодих людей 

є  більш невідкладні потреби: їм необхідні 
гроші на житло, виховання дітей, освіту й т. ін. 
Але навіть незначні, проте регулярні страхові 
внески на пенсійне страхування в молодому 
віці гарантують людині в майбутньому право 
на отримання пенсійних виплат із системи 
загальнообов’язкового державного пенсійно-
го страхування.

Відповідно до Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне стра-
хування» з 1 січня 2004 р., якщо громадянин у 
якісь періоди не сплачував страхові внески на 
загальнообов’язкове державне пенсійне стра-
хування, єдиною можливістю для нього включи-
ти ці періоди до страхового стажу є добровільна 
участь у загальнообов’язковому державному 
пенсійному страхуванні. До таких громадян 
належать студенти, безробітні, які не отримують 
допомогу по безробіттю, громадяни, які тим-

часово працюють за кордоном, і які не є пенсіо-
нерами. Такі громадяни можуть укласти договір 
про добровільне страхування, звернувшись при 
цьому із заявою до фіскальних служб за місцем 
проживання. Розміри страхових внесків указані 
в договорі і визначаються особами самостійно.

Добровільна участь у  системі загально-
обов’язкового державного пенсійного страху-
вання дасть можливість громадянину отрима-
ти повний страховий стаж і збільшити розмір 
майбутньої пенсії.

Кожен повинен розуміти, що пенсія зале-
жить від розміру заробітної плати та відрахувань 
з неї до Пенсійного фонду.

З більш детальною інформацією та перелі-
ком необхідних документів для укладання дого-
вору про добровільне страхування можна озна-
йомитися на сторінці управління Пенсійного 
фонду України в Київському районі м. Харкова 
та в соціальній мережі Facebook: https://www. 
facebook. com/kyivsk27.

ЗВЕРТАЄМОСЬ ДО ПЕДАГОГІЧНИХ ІСТИН
20 квітня 2016 року студенти ф-ту початкового навчання мали змогу з’їздити на навчальну екскурсію за маршрутом Харків — 
Ковалівка — Куряж.

Першою нашою зупинкою стала 
мальовнича околиця села 
Ковалівка, що на Полтавщині. 

Саме тут з 1921 по 1926 рр. знаходи-
лася трудова колонія імені Максима 
Горького, якою керував А.С. Макаренко, 
а 25 лютого 1988 р. до 100-річчя з дня 
народження видатного педагога було 
відкрито Державний музей-заповід-
ник. Усі будівлі нагадують про життя 
і побут колоністів. У центрі музейної 
території, у невеликому сквері, вста-
новлено пам’ятник — погруддя Антона 
Семеновича.

Ми побачили місця, де великі педа-
гоги своїм талантом, терпінням, напо-
легливістю перетворювали малолітніх 

безпритульників у достойних громадян 
суспільства. У ті часи мало говорили 
про толерантність. Після громадян-
ської війни, в часи голоду й розрухи 
завдання було одне: ліквідувати без-
притульність, нагодувати дітей, дати  
їм житло. Необхідно було утвердити 
в них віру в своє майбутнє й майбутнє 
держави. З колишніх вихованців колонії 
завдяки педагогічному таланту Антона 
Семеновича та його колег з  часом 
виросли чесні й працьовиті люди.

Наступною нашою зупинкою стала 
Курязька виховна колонія імені 
А.С. Макаренка, розташована в сел. 
Подвірки Дергачівського р-ну, за 
8 км від Харкова.У 1926 р. сюди з-під 

Полтави переїхала дитяча колонія 
імені О.М. Горького на чолі з її керів-
ником. Так заснувалася дитяча трудова 
колонія.

Це була дуже захоплююча екскурсія, 
яка дала відповіді на багато запитань. 
Усі експонати зібрано й упорядкова-
но вихованцями сучасної колонії. Від 
екскурсовода ми дізналися, що Антон 
Семенович використовував нестан-
дартну методику виховання «важких» 
дітей різного віку, знаходив час на все: 
виховувати, розвивати, навчати ще 
й писати наукові трактати. Талановита 
людина талановита в усьому.

Галина Проць, 31 гр., ф-т початкового 
навчання

Мальовничою Україною

«ГАЛУШКОВА СТОЛИЦЯ» УКРАЇНИ
3 квітня 2016 р. студенти та викладачі істфаку завітали до Полтави.

Екскурсовод пані Олена, голова 
Опішнянського осередку майстрів 
народної творчості, відома кожному 

історику. Вона показала нам, як прово-
дилося традиційне полтавське весілля 
з  його колоритними фольклорними 
ілюстраціями. Ми приміряли на себе 
ролі сватів, наречених та інших учасни-
ків дійства.

Приїхавши до Полтави, ми завітали до 
місця, де Полтава брала свій початок, та 
його найвідоміших прикрас: Альтанки, 
Свято-Успенського собору, пам’ятника 
галушкам тощо.

Наступною зупинкою став 
Полтавський краєзнавчий музей, який 
здивував дизайном будівлі та експона-
тами, вражаючими розписами на стінах, 
неперевершеною колекцією раритетів, 
серед яких рештки мамонта, колекція 
метеликів, опудала диких тварин, глиня-
ний посуд тощо.

Далі ми поїхали до гончарної 
столиці нашої України  — Опішні. 
У  Національному музеї-заповіднику 
українського гончарства побачили твор-
чість українських талантів, отримали 
майстер-клас з гончарного мистецтва, 

та й самі змогли виготовити глиняну 
тарілку.

Останньою зупинкою став «Ляльчин 
дім» — справжня скарбниця етнології та 
культури України. Господиня цієї хатин-
ки — Олена Щербань — провела екс-
курсію, пригостила чаєм та запросила 
на майстер-клас з виготовлення ляльки-
мотанки в Харкові.

Тож екскурсія до Полтави залишила 
дуже багато спогадів у наших серцях. Усі 
були задоволені та залюбки повернемось 
до цього міста ще не раз!

Аліна Гуйванюк, І курс, істфак

Конкурс «Лист мамі»

ДЯКУЮ, ЩО ТИ В МЕНЕ Є...

За підсумками проведення загаль-
ноуніверситетського конкурсу 
«Лист мамі» (наказ № 34-с від 25 

квітня 2016 р.) визначено переможців: 
І місце — Віолетта Задорожня (33 у/а 
гр., укр. мовно-літ. ф-т); ІІ місце — Інна 
Колісник (16 гр., ф-т іноз. філології), 
Шакурджан Акмурадова (11 р/а гр., 
ф-т славістики); ІІІ місце — Христина 
Степаненко (21 і/л-с — PR гр., істфак), 
Єлизавета Федорчук (12 гр., ф-т почат-
кового навч.), Єлизавета Толубенко (13 
гр., ф-т фізкультури).

Журі конкурсу також визначило 
кращі роботи в  окремих номінаціях: 
«Поетичний лист до мами»  — Яна 
Прокура (11  р/с, ф-т славістики), 
«Зворушливе синівське слово» — Роман 
Микитенко (13 АК гр., ф-т іноз. філоло-
гії). Оригінальною жанровою знахідкою 
є робота студ. 24 у/а гр. укр. мовно-літ. 
ф-ту Софії Саакової (лист матері, наді-
сланий «польовою» поштою захисником 
України).

Усім учасникам конкурсу оголошено 
подяку за виявлене щире ставлення до 
матері, родини, тепло і любов, якими спо-
внені їх листи, а переможцям вручено 
грамоти й грошові винагороди.

Як зазначила голова журі, зав. каф. 
укр. мови проф. О.А. Олексенко, у робо-
тах, поданих цьогоріч на конкурс, більш 
послідовно зберігаються канони епісто-
лярного жанру, зростає увага конкурсан-

тів до листів-есе. На майбутнє журі реко-
мендує оптимізувати відбірковий етап 
проведення конкурсу на факультетах.

Пропонуємо уривки конкурсних 
робіт переможців.

Віолетта Задорожня: «…Ти єдина, 
хто мене підтримував у таких складних 
починаннях, …схвалення моїх рішень 
підживлюють сенс мого життя, ти навіть 
не уявляєш, наскільки допомогла мені, 
коли погодилась з моїм бажанням стати 
вчителем…Я завжди буду вдячною тобі 
за постійну турботу, обережність та 
ласку, невичерпність яких не передати 
одним лише листом…»

Інна Колісник: «…Ти виховувала 
в мені вірну, чесну, а головне — сильну 
особистість із власною думкою… Я зрозу-
міла, що на першому плані для мене сто-
їть твоє щастя. Я хочу докласти усіх своїх 
зусиль та зробити так, щоб ти нічого не 
потребувала. Був час, коли ти піклувалась 
про мене, тепер настала моя черга…»

Шакурджан Акмурадова: «Моя 
дорогая мамочка! Хочу сказать тебе спа-
сибо, что ты у меня есть…, что отправи-
ла учиться в Украину. В Харькове живут 
добрые и отзывчивые люди, они очень 
любят свою страну и  свой город… 
Я хочу стать хорошим специалистом, 
настоящим учителем. Пусть мои успехи 
тебя радуют, мама… Совсем немного 
осталось до летних каникул — и я при-
везу тебе частичку украинского тепла, 

украинской культуры. Мы вместе будем 
варить вкусный борщ, а ещё я спою тебе 
украинскую песню…».

Христина Степаненко: «…Часом, 
коли я тобі телефоную, чую, як зміню-
ється твій тембр голосу, коли я називаю 
тебе «мамуся», і з тяжкої змученої інто-
нації виливається твій ніжний голос, мов 
жива вода. Мені відразу стає так тепло 
й так хочеться додому, до тебе. Я поча-
ла розуміти: якщо з тобою, мамо, в мене 
добрі стосунки, то і всюди, і з усіма мені 
буде добре...»

Єлизавета Федорчук: «Доброго 
дня, мамусю. Так багато хочеться тобі роз-
повісти… Найбільше мене вразило свят-
кування Масляної на площі Свободи. Усі 
ми стали учасниками великого дійства. 
Уяви собі: колоритно вдягнені люди, які 
весело закликають до яток з напоями 
та наїдками; співаки, які чарують своїми 
голосами відвідувачів ярмарку; велетен-
ські ляльки, що пропливають крізь юрбу! 
А  що вже вареників, млинців, коржів 
з медом та маком ми з дівчатами наїлися! 
Ось таке цікаве й насичене в мене життя.»

Єлизавета Толубенко: «Люба моя 
мамо! Я вдячна тобі за можливість жити, 
любити, радіти, бачити та пізнавати всю 
красу життя. …Я вдячна тобі за те, що 
виховувала в мені вміння ухвалювати 
правильні рішення, стояти на своєму, 
переживати найважчі хвилини життя…»

Підготувала Ю. Лебеденко

Археологічна практика

РІДКІСНІ ЗНАХІДКИ ПІД с. МОХНАЧ
Ледь зійшли сніги, всі розмови учасників археологічного гуртка були про весняні виїзди. Дочекавшись великодніх канікул, група 
Середньовічної археологічної експедиції нашого вузу в складі дванадцятьох студентів істфаку з 2 по 6 травня виїхала під с. Мохнач 
Зміївського р-ну Харківщини.

Ще восени до лабораторії наді-
йшла інформація, що так звані 
«чорні археологи» виявили 

поховання часів Хозарського каганату 
(кінець I тис. н.е.). Віднайшли й фото цього 
поховання та його окремих речей. Ще 
у квітні вдалося винайти перспективну 
ділянку із слідами грабіжницьких шур-
фів — отже, місце робіт було визначено.

Кількаденна робота дозволила вияви-
ти нове, раніше невідоме поселення із 
культурними відкладеннями бронзової 

доби (II — початок I тис. до н. е.) та ранньо-
го середньовіччя (салтівська археологіч-
на культура середини VIII — середини Х ст. 
н.е.). Знахідки культурного шару (уламки 
керамічного посуду, поодинокі прикраси) 
не вражали досвідчених експедиційників, 
які за часи минулих пошуків звикли до 
більшої кількості різноманітних артефак-
тів і, ось, нарешті … за день до від’їзду… 
Зачистка північної бровки виявила цілий 
глечик на купі попелу й два залізні серпи. 
Подальша прискорена робота дозволила 

винайти непограбоване поховання IХ ст., 
яке було влаштовано під час обряду кре-
мації. Сама кремація була проведена за 
межами поховання, а в поховальну яму 
помістили лише рештки поховального 
багаття та особисті речі небіжчика: глечик 
з лощеним орнаментом, два серпи, два 
ножі, бронебійний спис, бойову сокиру 
та крем’яне кресало. У верхній частині 
засипки поховальної ями знайдено неве-
личкий ліпний кухлик від поминальної 
тризни. Аналогії описаному похованню 
рідкісні, його етнічна належність — при-
від для дискусій.

Утомлені та щасливі від того, що для 
розвитку української археології та кра-
єзнавства зроблено важливу справу, ми 
повернулися до Харкова. А влітку на нас 
чекають нові археологічні пригоди та від-
криття. То ж, романтики та шукачі минуло-
го, ми залюбки запрошуємо приєднатися 
до нас! Нудно не буде!

В.В. Колода, доц., кер. середньовічної  
експедиції ХНПУ
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Музей

МИР ИГРУШЕК
7 июня на дошфаке (пер. Фанинский, 3) прошло открытие первого в Харькове Музея 
игрушки.

Яркое, красочное и веселое музыкаль-
ное шоу, подготовленное студентами 

и очаровательными маленькими гостя-
ми из детского сада, предшествовало 
торжественному моменту, когда ректор 
университета И.Ф. Прокопенко (по ини-
циативе которого создан музей) с огром-
ным игрушечным львом (в подарок) раз-
резал традиционную ленточку и открыл 
Музей игрушек. Присутствующие, среди 
которых были представители городских 
и районных отделов образования, уви-
дели на новеньких стеллажах главных 
героев праздника — игрушки: старин-
ные и современные, деревянные, тря-
почные, бумажные и пластмассовые, оте-

чественные и зарубежные, купленные, 
сделанные руками студентов и пода-
ренные сотрудниками и  студентами 
университета. Студенты-экскурсоводы 
провели удивительно интересную 
презентацию представленной в музее 
коллекции игрушек. Спасибо декану 
дошкольного факультета проф. Татьяне 
Петровне Танько, благодаря инициативе, 
творческой активности и организатор-
ским способностям которой стало воз-
можным открытие музея. Уверены, что 
музей дошфаковцев будет пользовать-
ся огромной популярностью не только 
у детей, но и у взрослых.

И. Быкова

Гості з Польщі
25 травня 2016р. на ф-ті фізви-

ховання і  спорту відбулася зустріч 
з делегацією університету Економіки 
міста Бидгощ (Польща) у складі дирек-
тора Інституту здоров’я і  фізичної 
культури, докторів Олександра 

Скалія, Світлани Кашуби (продекан) 
та Олексія Докучаєва. Було обговоре-
но питання навчання наших студентів 
за програмою «подвійного диплому» 
та можливостей подальшого праце-
влаштування на території Євросоюзу.

Цікаве фото
Як завжди в травні відвідувачів 
нашого ун-ту заворожує чудова 

алея різнобарвних кущів бузку, 
яка вважається кращою 

в Харкові й нараховує понад 50 
сортів. Ректор І.Ф. Прокопенко 

запропонував, щоб кожний 
культурний центр нашого 

університету створив 
ландшафтні куточки 

з національною специфікою 
й розробленими екскурсійними 

маршрутами.
Біля бузку  проректор Г. Троцко 

з проф. Н. Тучиною, А. Гулаком та  
зам. деканом Ю. Невською

ВНЗ — школа

МАЙБУТНІ ІСТОРИКИ
1 червня, у День захисту 

дітей, на істфак завітали 
козачата — учні 4 класу 

ліцею №141 зі своїм учите-
лем історії, випускником 

нашого ф-ту Сергієм 
Макєєвим. Учні відвідали 

науково-дослідну археологіч-
ну лабораторію, де їх зустрів 

завідувач, доц. В.В. Колода, 
дізналися про історію, тра-

диції та культуру україн-
ського козацтва в Окремому 

НОЦ Українського козацтва 
імені Г.С. Сковороди.

Інна Чернікова,  
заст. дек. істфаку

4
До Дня перемоги

9 травня студенти істфаку разом 
з  ветеранами Харк. обл. органі-
зації ветеранів України відвідали 
Меморіальний комплекс «Висота мар-
шала І.С. Конєва» (смт Солоницівка) та 
взяли участь у церемонії покладання 
квітів; ушанували память 200 заживо 
спалених солдат під час ІІ Світової 
війни на Меморіалі біля залізнично-
го переїзду (с. Филипівка); відвідали 
Меморіальний комплекс «Парк Слави 
імені М.А. Масленнікова» (смт Бабаї).

ВЕТЕРАНАМ
Як на парад, з’явились ветерани
Минулих війн, чужих конфліктів, 
Іще в них ниють давні рани,  
Та кличе братство й дотик ліктів.
Ви пам’ятаєте початок «світової», 
Що стала «Вітчизняною війною», 
Загибель близьких, кулеметні рої, 
Гвинтівку добували під час бою.
А ви, ще молоді та посивілі, 
Пройшли горнилами Європи та Афгану, 
І, незважаючи на скроні білі, 
Штурмуєте тепер шкільну програму.
І ці — ще юні, у чужому камуфляжі,—
Запитують у них студенти про АТО, 
Ледь-ледь отямились від болю, 
Спасибі Богу, поки пронесло.
Ви — різні і за фахом, і за віком, 
Єднають героїзм, відзнаки й ордени.
І кожен з вас є справжнім чоловіком, 
Заради миру не ховався від війни.
Ви так потрібні рідним і близьким, 
Радіють вам студенти й школярі, 
Ви — правди носії, 

ваш шлях не був простим!
Йдучи на зустріч, одягайте ордени.

Іван Власів
17.11.2015

Напередодні Міжнародного дня 
визволення в’язнів концтаборів на 
істфаці пройшла зворушлива зустріч 
з Ігорем Федоровичем Малицьким 
(«Майором») — людиною з важким 
минулим і трагічною долею.

Серед харків’ян залишилося дуже 
мало людей, які пережили катуван-
ня, голод і знущання у фашистських 
концтаборах.

У війну І.Ф. Малицький потрапив 
у полон і пройшов чотири німецькі 
концтабори: Терезин, Освенцим, 
Маутхаузен, Лінц 3.

Розповіді 91-річного ветерана про 
те, як поводилися фашисти з дітьми, 
жінками й  військовополоненими, 
роздирають душу, змушують пори-
нути в ті часи, коли відбувалися ці 
жорстокі і кровопролитні події.

Спасибі Вам, Ігоре Федоровичу, 
за приклад стійкості духу, силу волі 
й підтвердження того, що Людина 
може зберігати своє ім’я в нелюд-
ських умовах!

І.В. Чернікова, заст. декана істфаку

До дня журналіста

До Дня журналіста голова Хар-
ківської національної Спілки журна-
лістів О. Голуб нагородив грамотами 
за результатами конкурсу «Літопис» 
університетських газет Харківського 
вузівського центру газету «Учитель», 
яка посіла ІІІ  місце, а  також стала 
переможницею в  таких номінаці-
ях: «За висвітлення студентського 
дозвілля», «Залучення студкорів до 
журналістської діяльності» та «Ми 
йдемо до професії».

Ректор И. Прокопенко и декан дошфака Т. Танько  
с маленькими посетителями Музея игрушек

Конференція

Т. ШЕВЧЕНКО В МИСТЕЦЬКОМУ ВИМІРІ
30 травня 2016 року кафедрою вокальної культури і сценічної майстерності вчителя нашого ун-ту було проведено науково-
методичну конференцію «Роль музичного мистецтва у творчості Т. Шевченка» та концерт, присвячені великому Кобзареві 
(камерний заі ф-ту мистецтв).

На сцені звучали вокальні твори 
на слова Т.  Шевченка, його 
поезія, українські народні та 

авторські пісні.
У виступах були надані ексклюзив-

ні матеріали творчості, особистого 
кохання, життєвого шляху й  смерті 
поета, які спонукають до подальшо-
го їх вивчення. Тематика доповідей 
та відео-презентацій, представлених 
на конференції професорсько-викла-
дацьким складом кафедри, відбивала 

багатогранність шевченківського генія 
як поета, митця, філософа та громадя-
нина.

У заході брали участь викладачі 
кафедри, студенти денної та заочної 
форм навчання (О. Кварта, О. Слєпцова, 
Г. Печенізька, С. Шевченко, Д. Коновал, 
Б. Розумний та багато інших), які вдало 
представляють наш ун-т на міжнарод-
них фестивалях та конкурсах далеко за 
ме жами України. Проф. Т.В. Ткаченко, 
доц. В.А. Кузьмічова, доц. Л.В. Давидович, 

викл. О.І. Лавренов показали не лише 
високий професійний рівень вокаль-
ного мистецтва, нескінченну любов до 
української народної пісні, до творчості 
Кобзаря, а й до своєї праці зокрема. Це 
сприяло створенню чудової невимуше-
ної атмосфери концерту, що допомогло 
понад тридцяти учасникам заходу гідно 
заспівати та відчути щастя сольного 
співу.
Т.В. Ткаченко, д. пед. н., проф., зав. каф. вокаль-
ної культури і сценічної майстерності вчителя

Спорт

ВЕСНЯНІ ДОСЯГНЕННЯ СКОВОРОДИНІВЦІВ
 • 1–4 квітня в м. Київ Валентина Кольман 
виборола срібні медалі Чемпіонату 
України та Кубку України з гирьового 
спорту.

 • 3 квітня в  м.  Цюрупинськ сестри 
Сухаревські здобули повний комплект 
нагород Чемпіонату України зі спортив-
ного орієнтування.

 • 6–7 квітня бронзовими призерами 
Чемпіонату Харк. обл. серед студентів 
ВНЗ ІІІ-ІV р. а. з вільної боротьби стали 
представники ф-ту ФВ і С Ихлас Широв 
та В’ячеслав Крамаренко.

 • 9 квітня наші студенти на чолі з дека-
ном ф-ту ФВ і С доц. В.А. Коробейніком, 
взяли участь в  ІІІ Харківському 
Міжнародному марафоні.

 • 7–10 квітня срібні нагороди Чемпіонату 
Харк. обл. серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV р. а. 
з кікбоксінгу здобули Олексій Пасюга та 
Василь Крамський.

 • 10 квітня у  м.  Львів та 23 квітня 
в м. Житомир на Чемпіонатах України 
з триатлону перемогу двічі святкува-
ла студентка ф-ту ФВ і  С  Маргарита 
Крилова.

 • 12–13 квітня в Лісопарку відбулися 
обласні щорічні змагання «Спорт 
протягом життя» серед студентів ВНЗ 
ІІІ-ІV р. а. Харк. обл. зі спортивного 
орієнтування. Наша перша коман-
да (Альона Сухаревська, Вікторія 

Сухаревська, Вікторія Штонда, 
Сергій Наточий, Олексій Литвин, Іван 
Кольчугов, Роман Квачан) виборола 
2 місце.

 • 14 квітня наша команда зі спор-
тивної гімнастики посіла 2 місце 
в  Чемпіонаті Харк. обл. серед сту-
дентів ВНЗ ІІІ-ІV р. а.

 • 16–17 квітня Анастасія Новікова та 
Ихлас Широв вибороли 1 місце, Артур 
Саркісян 2 місце, а Катерина Кіясь 3 
місце в обласних щорічних змаганнях 
серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV р. а. Харк. обл. 
з боротьби самбо.

 • 20 квітня — на обласних студентських 
змаганнях з черлідингу наші дівчата, 
під керівництвом Світлани Безпалої та 
Тетяни Кравчук, посіли 2 місце.

 • 20–21 квітня — 2 місце в Чемпіонаті 
Харк. обл. серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV р. 
а. з легкоатлетичного кросу.

 • 23 квітня — яскравий дебют наших 
дівчат на Чемпіонаті Харк. обл. серед 
студентів ВНЗ ІІІ-ІV р. а. з аеробіки.

 • 26–27 квітня золото загальнокоманд-
ної першості Чемпіонату Харк. обл. 
серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV р. а. з худож-
ньої гімнастики.

 • 3 травня  — срібні нагороди, 
у  складі збірної команди України, 
наших студентів Яна Сича (ФВіС) та 
Романа Свічкаря (економ. ф-т) на 

Чемпіонаті Європи U-23 з фехтуван-
ня у м. Пловдив.

 • 13–15 травня  — срібна медаль 
Артура Саркісяна та бронза Анастасії 
Новікової на Чемпіонаті Європи 
з боротьби самбо.

 • 10 медалей на етапі Кубку світу 
з плавання в ластах отримали члени 
нашого спортклубу під кер. засл. 
тренера України, зав. каф. ЦВС, доц. 
А.М. Ляшенка.

 • Дівчата збірної команди універси-
тету під кер. ст. викл. каф. спортив-
них ігор А.П. Казьмерчука виконали 
норматив КМС України з волейболу, 
посівши 2 місце в Чемпіонаті України 
вищої студентської ліги та 3 місце 
в Чемпіонаті України вищої аматор-
ської ліги сезону 2015/2016 рр.

 • Студенти ф-ту ФВ і С Олег Виставний 
та Андрій Кєряєв вибороли І  місце 
на Чемпіонаті України U-19 з футзалу 
й увійшли до складу юнацької збірної 
України.

 • У травні відбулися змагання з бад-
мінтону, баскетболу 3 на 3 та міні-
футболу в рамках Спартакіади уні-
верситету.

Вітаємо всіх переможців та учасників 
наших змагань !

І.В. Кривенцова, доц., Голова спортклубу

Теорія та практика

ДІАЛОГ СТУДЕНТІВ ТА ФАХІВЦІВ-ПРАКТИКІВ
25 травня 2016 року cтуденти 3 курсу юрфаку Інституту економіки і права нашого університету ознайомилися з роботою 
Палацу одруження у відділі державної реєстрації актів цивільного стану м. Харкова реєстраційної служби Харківського міського 
управління юстиції (вул. Сумська, 61).

Захід організувала каф. цивільно-правових дисциплін, 
трудового та господарського права в рамках вивчення 
дисциплін «Сімейне право» та «Правові проблеми реа-

лізації прав молоді» з метою отримання практичних знань. 
Інтерактивний діалог студентів та кваліфікованих фахівців-прак-
тиків дає можливість закріпити знання й уміння, отримані сту-

дентами в процесі вивчення профілюючих дисциплін, а також 
ознайомитися з організаційною структурою державних органів 
і їх окремих структурних підрозділів.

Мета заходу — ознайомити майбутніх юристів з осно-
вами сімейного законодавства України, з порядком про-
ведення урочистої церемонії одруження, реєстрації 
шлюбу та народження дитини, зміни імені та прізвища, 
з правами й обов’язками подружжя, а також процеду-
рою розірвання шлюбу й особливостями усиновлення 
та визнання батьківства дитини.

Для студентів керівництвом відділу було проведено екс-
курсію Палацом одруження, ознайомлення з діяльністю 
установи, його історичними та культурними цінностями.

Довідка. Центральний Палац одруження в Харкові — 
пам'ятка архітектури, колишній особняк власника газети 
«Південний край» А. Юзефовича, побудований в 1913 р. в стилі 
еклектики, з яскраво вираженими рисами ампіру. Це один з най-
більш привабливих особняків Харкова, одна з візитних карток 
міста. Центральний Палац одруження розташований в будівлі 
з 1963 року.

Ю.В. Грицай, викл. каф. цивільно-правових дисциплін,  
трудов. та господарського права

Змагання

ЮВІЛЕЙНИЙ ЧЕМПІОНАТ БАЛЬНИКІВ
16 квітня 2016 року в Палаці сорту «Локомотив» відбувся 10-й ювілейний Національний чемпіонат України серед студентів ВНЗ 
у рамках всеукраїнських змагань зі спортивних бальних танців «PROLISOK CUP 2016», у якому взяли участь 578 танцювальних 
пар з різних регіонів України.

Організаторами змагань є ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди та Українська 
Федерація Спортивного Танцю. 

В урочистому відкритті змагань брали 
участь творчі колективи кафедри хорео-
графії: Народний ансамбль народного 
танцю «Зорицвіт» (кер.: Ольга Лиманська 
та Каріне Редько) та Народний ансамбль 
бального танцю (кер.: Наталія Бугаєць та 
Ольга Пiнчук).

На змаганнях були присутні: ректор 
нашого університету І. Прокопенко та 
проректор з  науково-педагогічної та 
виховної роботи А.  Троцко, які деся-

тий рік поспіль беруть активну участь 
в  організації та проведенні змагань, 
а  також начальники відділів освіти 
Харківської та Зміївської райдержадмі-
ністрації, начальники управління освіти 
адміністрації Московського, Київського 
та Індустріального районів ХМР, дирек-
тори, вчителі та учні ЗОШ районів міста 
Харкова та Харківської області.

У чемпіонаті України змагалися сту-
денти вишів з різних міст України, а саме: 
Бердянська, Бахмута, Дніпропетровська, 
Дніпродзержинська, Запоріжжя, Києва, 
Полтави, Харкова та ін. Студенти каф. 

хореографії ф-ту мистецтв ХНПУ посі-
ли в  Латиноамериканській програмі: 
І  місце  — Олександра Данильчук 
(5 курс), ІІ  — Артем Гусєв (5 курс), 
ІІІ  — Володимир Костирко (3  курс), 
ІV  — Олексій Мілінчук (1  курс); 
у Європейській програмі: ІІ — Євгеній 
Півненко та Анастасія Ковальова 
(3 курс), ІІІ — Максим Погорельський 
та Стефанія Таций (2 курс), ІV  — 
Володимир Домніч (3 курс), V — Антон 
Троїцький (2 курс).

Вітаємо переможців та призерів 
змагань!

Студенти юрфаку у Палаці одруження


