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День писемності

Свято мови на українСькому 
мовно-літературному

9 листопада вся українська спільнота відзначає масштабне свято — День української 
писемності та мови. Український мовно-літературний факультет ім. Г.Ф. Квітки-
Основ’яненка відзначив цей день низкою заходів.

Напередодні свята відбулася зустріч 
з  талановитими письменниками 

Слобожанщини: В.Є.  Романовським, 
І.Д. Мироненко та Н.Д. Матюх. Митці 
слова познайомили студентів із своїм 
життєвим і творчим шляхом, розповіли 
про історію свого знайомства, поринули 
в дитинство та молодість.

Одним із щорічних заходів до Дня 
писемності та мови є Міжнародний 
конкурс знавців української мови імені 
П. Яцика, І етап нещодавно відбувся 
в нашому університеті. Нагородження 
проводила голова журі, д. філол. н., зав. 
каф. українознавства і лінгводидакти-
ки О.О. Маленко.

9 листопада відбулася весела пере-
рва, на якій студенти пізнавали націо-
нальні традиції й звичаї, рідну культуру, 
вгадували та співали українські народ-
ні пісні. А студенти І курсу (К. Шовкова, 
Р. Олондарь) з деканом ф-ту д. ф.н., 
проф. К.Ю. Голобородьком та ректо-
ром ун-ту акад. І.Ф. Прокопенком відві-
дали Національний літературно-мемо-
ріальний музей Григорія Сковороди 
в с. Сковородинівка.

Цей день приніс усім студентам 
і викладачам патріотичний піднесе-
ний настрій.

В. Глушич, к.п. н., заст. декана  
з вих. роботи укр. мовно-літ. ф-ту

Тиждень самоврядування

Спілка Студентів та молоді — 
20 років з вами!

З 14 по 18 листопада відбулися заходи на честь Міжнародного дня студентів.

Протягом тижня в усіх корпусах уні-
верситету вирували різноманітні 

заходи: дебатний турнір «Лідером не 
народжуються  — лідером стають», 
День лідерської майстерності «На 
шляху до успіху», лекція «Права та 
обов’язки студентів», святковий захід, 
присвячений 20-й річниці від дня засну-
вання Спілки студентів та молоді ун-ту 
«Від 90-х до сьогодення», інтелектуаль-
но-розважальна гра-квест «Майбутнє 
починається з тебе». У рамках Дня само-
врядування студентами були проведе-
ні заняття, ділова гра «Студентський 
деканат», акція з профорієнтації. Дуже 
цікавим був День здоров’я, протягом 
якого були проведені акції «Разом 

заради майбутнього», «Життя без раку», 
фотосушка (виставка-обмін фотографі-
ями) «Усмішка добра», «Яскраво жити», 
благодійний батл «У ритмі щастя». 
Корисними були зустрічі студентів 
з адміністраціями факультетів, випуск 
альманаху «Студентська правда». Але 
особливого значення набули загально-
університетське опитування студентів 
та круглий стіл з ректором академі-
ком І.Ф. Прокопенком «Роль студентів 
у модернізації вищої освіти України». 
Керівництво спілки молоді дякує всім, 
хто взяв участь у Тижні самоврядування 
та в акції «Подарунок Спілці».

Карина Вакуленко, голова  
Спілки студентів ун-ту

Науковий супровід освіти

18–19 жовтня 2016  р. у  ХНПУ 
імені Г.С.  Сковороди за сприян-
ня Генерального консульства 
Республіки Польща в  Харкові від-
булася міжнародна наукова кон-
ференція «Феномен мультикуль-
турності в історії України i Польщi», 
у  якій узяли участь вчені нашого 
ун-ту і представники польської ака-
демічної спільноти Др. Л. Адамський 
(Центр польсько-російського діало-
гу і порозуміння, Варшава), Др. габ., 
проф. Ф. Волянський, Др. габ., проф. 
Р.  Жерелік, Др. габ., проф. Б.  Рок 
(Вроцлавський ун-т), Др. габ., проф. 
М. Форицький (Познанський ун-т). На 
цьому науковому форумі були також 
репрезентовані головні осередки 
вітчизняної історичної науки (Дніпра, 
Києва, Львова й Харкова).

23 жовтня на виконання указу 
Президента України щодо оголо-
шення 2016  р. роком англійської 
мови на ф-ті іноземної філології від-
булася масштабна науково-практична 
конференція за участі 112 вчителів 

іноземної мови Харкова й  області. 
Провідні науковці університету про-
вели спеціальні семінари та майстер-
класи, спрямовані на підвищення 
професійних, зокрема методичних, 
кваліфікацій тих, хто викладає цю 
мову в школах нашого міста, а також 
у віддалених куточках області.

28–29 жовтня 2016 р. відбулася ХVII 
Міжнародна науково-практична кон-
ференція «Освіта і доля нації. Філософія 
і педагогіка миру в Україні та сучасному 
світі». У роботі конференції взяли участь 
провідні вітчизняні фахівці в цій царині 
та низка знаних закордонних науков-
ців: Кр.  Штадлер (Віденський ун-т, 
Австрія), А. Брацкі, Т. Вшеборовський 
(Гданьський ун-т, Польща), В.  Кроне 
(Гагенська Вища педагогічна школа, 
Німеччина) та ін. Складовою частиною 
програми конференції став круглий 
стіл молодих науковців, які обміняли-
ся думками щодо головних аспектів її 
проблематики.

С.О. Сєряков, к.і.н., доц. каф. всесвітньої історії, 
Голова Ради молодих учених і студентів

Почесні гості

комп’ютерний клаС для юрфаку
13 жовтня 2016 р. свю Alma mater відвідав лідер фракції Радикальної партії 
у Верховної Раді України Олег Валерійович Ляшко.

Юридичну освіту Олег Ляшко здо-
був у нашому університеті в 2001 

році, і завжди заїжджає до нас у гості, 
коли буває в Харкові. Під час цього 
візиту Олег Валерійович навідався 
в корпус по вул. Чернишевській не 
тільки, щоб побачитися з улюбленими 
викладачами, але й щоб вручити пода-
рунок. Завдяки Олегу Ляшку в студен-
тів юрфаку ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
тепер з’явився сучасний комп’ютерний 
клас, де вони зможуть відвідувати 
заняття з  ІТ, використовувати для 
навчання сайти Інтернету, які пов’язані 

з їхньою спеціальністю. Політик пере-
конаний, що «підтримка освіти повин-
на бути пріоритетним завданням дер-
жави. Але в Україні дотацій вистачає 
хіба що на оплату комунальних послуг. 
А ось нове обладнання ВНЗ змушені 
купувати самостійно. І далеко не всім 
воно по кишені».

Лідер фракції Радикальної партії ВР 
Олег Ляшко згадав вислів німецького 
канцлера Бісмарка: «Хто не фінансує 
освіту, той буде фінансувати будівни-
цтво тюрем» і додав: «Тому фракція 
Радикальної партії вимагає в бюджеті 
наступного року радикального збіль-
шення видатків на освітню галузь, на 
підвищення престижу професії вчи-
теля та викладача. Ми вимагаємо 
збільшення заробітних плат нашим 
педагогам для того, щоб вони не жили 
на ті копійчані зарплати, водночас 
працюючи, як раби на галерах».

В.О. Процевський, докт. юр. наук, проф., 
декан юрфаку

з міжнародним днем Студента!

Гордість університету

орден княгині ольги — першокурСниці
На зустрічі Президента Петра Порошенка з чемпіонами та призерами Олімпійських та Параолімпійських ігор 2016 року, Орден Княгині Ольги Ш ступеня було вручено студентці 
І курсу ф-ту іноземної філології Марині Піддубній, яка виборола бронзову медаль у плаванні на дистанції 50 м вільним стилем. Пропонуємо нашим читачам познайомитися 
з цією скромною і цілеспрямованою першокурсницею.

Марина приїхала вчити-
ся до Харківській гімназії 
ім. Короленка для дітей з про-

блемами зору з  Дніпропетровська. 
Десятирічній дівчинці було важко 
звикати жити без сім’ї. Тому знайом-
ство з тренером з плавання Оксаною 
Володимирівною Воронцовою і поча-
ток тренувань у  басейні «Піонер» 
допомогло освоїтися на новому місці. 
А в 2012 році Марина вже потрапила 
до складу збірної України для учас-
ті в  Літніх Параолімпійських іграх 
в Лондоні. Потім були призові місця 
на престижних змаганнях у  Канаді, 
Голландії, Шотландії. 2016 рік приніс 
1 місце в 100 м на спині на Відкритому 
Чемпіонаті Європи в  Португалії. 
А потім Ріо. Що відчувала?

— Велику відповідальність, адже 
Олімпійські ігри — це пік, до якого 
йдеш 4 роки. Невимовне психологіч-
не й фізичне напруження протягом 
усього 2016 р. Ми з тренером стави-
ли завдання бути першою або дру-
гою, але все пішло не так, як хотілося. 

У підсумку тільки 4-е місце на спині. 
І несподівана удача в неосновній для 
мене дистанції — 50м вільним стилем. 
Я була шокована, тому що боротьба 
була дуже напружена: у 6-ти спортс-
менок результати були в межах однієї 
секунди. Так що «бронзу» я розділила 
з голландкою. Це було круто!

В: Марина, 18  тис. $ призових за ІІІ місце, 
це багато?

— Паралімпійці вважають неспра-
ведливим, що ми, зайнявши 3 загаль-
нокомандне місце в світовому рейтин-
гу, отримали преміальні втричі менші, 
ніж наші олімпійці. Але ж мені треба 
добре харчуватися, знімати квартиру 
недалеко від басейну в центрі міста, 
і це дорого.

В: Чим захоплюєшся і  чому обрала для 
навчання наш університет?

— Багато випускників гімназії 
навчалися в педагогічному й задово-
лені. Я завжди любила мови. Шість років 
займалася з репетитором англійською, 
яка допомагає спілкуванню за кордо-
ном. Трохи знаю німецьку, а зараз із 
задоволенням учу італійську. Учитися 
подобається, тільки є  проблеми 
з підручниками, адже мені потрібен 
електронний варіант. Декан Наталія 
Василівна обіцяла допомогти. Спасибі 
однокурсницям, які проводжують мене 
до метро. Правда, у групі ніхто не знає, 
як зі мною спілкуватися. Але ж я нічим 
не відрізняюся від усіх інших. Як усі 
люблю соцмережі, де в мене величез-

не коло спілкування. Завдяки спецп-
рограмам багато читаю. Люблю Рея 
Бредбері, Стівена Кінга, Джейн Остін, 
Достоєвського, Булгакова. Закінчила 
з відзнакою музичну школу по класу 
фортепіано. Обожнюю джаз і  блюз. 
Співала в гімназичному хорі. Зараз хочу 
зайнятися рок-вокалом.

В: Що для тебе найважче в житті?
— Жити одній далеко від сім’ї. 

Хочеться пристосуватися до великого 
світу, і щоб світ прийняв мене. Прикро, 
коли оточення сприймає мене як неда-
леку істоту. А я — така, як усі. Сама готую, 
прибираю, роблю покупки, одягаюся 
в улюбленому рокерському стилі, учуся 
й тренуюся щодня, іноді двічі на день. Які 
плани? Почну підготовку до Чемпіонату 
світу-2017 у Мексиці, де хочу вибороти 
кілька медалей. Головне — не відсту-
пати від поставленої мети, незважаючи 
на обставини, які можуть перешкодити. 
Мрію стати перекладачем. Звичайно, 
університет допоможе, але багато що 
залежить і від мене.

Спілкувалась І. Бикова

Шановні студентки, студенти,  
викладачі та співробітники університету!

17 листопада святкується Міжнародний день студента, започаткований 1941 року 
в Лондоні Міжнародною радою студентів у пам’ять про трагічні події, що сталися 1939 
року, коли після масових студентських демонстрацій проти нацистського вторгнення 
в Чехословаччину були закриті всі чеські університети та коледжі, а 1200 активістів 
студентського руху були заарештовані та заслані в концтабори.

Минуло багато часу, але студентська згуртована молодь залишається рушійною 
силою суспільства, а свято зближує та об’єднує студентів України зі студентством 
світу для вирішення всіх без винятку проблем сучасності.

Студенти України, серед яких понад 60 тисяч іноземних громадян, завжди були 
авангардом і взірцем у нашій державі. Ваша поведінка, ваші ідеали, як барометр, 
віддзеркалюють соціально-економічні та політичні процеси в державі. Уже сьогодні, 
а тим більше в майбутньому, потрібні ваші знання, ваша компетентність, ваш реальний 
внесок у розбудову суверенної, незалежної та процвітаючої України.

У цей святковий день бажаємо вам миру і благополуччя, здійснення всіх мрій, 
збереження у серцях романтики студентських років.

Нехай ваші молоді серця наповнюються святковим настроєм і радістю! Щастя, 
злагоди й любові, дорогі студенти!

Нехай Господь береже вас і посилає щасливу долю!
З повагою

Іван Прокопенко, ректор
Карина Вакуленко, голова Спілки студентів університету
Світлана Білецька, голова Первинної профспілкової організації студентів

Конкурс
кращі з організації набору абітурієнтів

За ініціативи ректора університету І.Ф. Прокопенка в 2015 році було започатковано 
конкурс «На кращу організацію набору абітурієнтів» між кафедрами та ф-тами.

Конкурсна комісія складалася 
з  голови конкурсної комісії  — 

проректора з  навч. роботи ун-ту 
Н.М.  Якушко; директора науково-
метод. центру організації навч. про-
цесу Є.О. Ольховського; кер. навч. від-
ділу С.А. Ворони; нач. відділу менедж-
менту і  моніторингу якості освіти 
В.І. Плахтєєвої; відпов. секретаря при-
ймальної комісії Т.Ю. Маркіної; мето-
диста науково-метод. центру органі-
зації навч. процесу О. О Переяслової.

У конкурсному відборі взяли участь 
усі ф-ти ун-ту.

На підставі протоколу експертизи 
організації набору абітурієнтів кафедр, 

витягу з  протоколу засідання вченої 
ради ф-тів про визнання кращої кафе-
дри ф-ту з організації набору абітурієн-
тів та профорієнтаційної роботи були 
відзначені каф. музично-теоретичної 
і художньої підготовки ф-ту дошк. осві-
ти (зав. каф. Н.Г. Тарарак) та каф. теорії 
і  методики викл. філол. дисциплін 
у початковій школі ф-ту початково-
го навчання (зав. каф. Л.П. Ткаченко). 
Кращим факультетом з питань профо-
рієнтації та набору абітурієнтів до ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди — ф-т іноземної 
філології (декан ф-ту Н.В. Тучина).

Є.О. Ольховський, дир. наук.-метод. центру 
організації навч. процесу

Учасниці конференції «Освіта і доля нації» д. філос. н., провідний науковий співробітник 
Інституту вищої освіти НАПН України Л.С. Горбунова та д. філос. наук, проф.,  

зав. каф. філософії, член-кореспондент НАПН України М.Д. Култаєва

Свято врожаю
11 жовтня в університеті відбулося 

традиційне Свято врожаю та екологічна 
акція «Роди та процвітай, Земле моя!» Як 
завжди в холі навчального корпусу по 
вул. Валентинівській кожен ф-т пред-
ставив святкові композиції, присвячені 
красуні осені. Свято яскравою промовою 

відкрив ректор ун-ту акад. І Прокопенко 
та творчі колективи природничого ф-ту. 
Порадували студенти й своєю кулінар-
ною майстерністю. Особливо смачни-
ми були страви національної кухні, які 
запропонували відвідувачам свята сту-
денти з Туркменістану.
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Конференції
голокоСт в україні

7 жовтня 2016 р. на базі істфаку була проведена 
Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Голокост в Україні: академічний, комемора-
тивний та освітній аспекти», присвячена 75-м 
роковинам трагедії в Бабиному Яру.

Конференція відбулася за участю 
Департаменту науки і освіти ХОДА; 

Українського центру вивчення історії 
Голокосту; Харківського обласного комі-
тету «Дробицький Яр»; Харківського 
музею Голокосту; Харківської облас-
ної громадської організації «Центр 
дослідження; міжетнічних відносин 
Східної Європи»; Благодійної організації 
«Благодійний фонд «Освіта для всіх».

Основною метою конференції є збе-
реження пам’яті про трагічні «уроки істо-
рії» — Голокост єврейського народу часів 
Другої світової війни.

У роботі конференції взяли участь 
викладачі, аспіранти, студенти вищих 
навчальних закладів Білорусії, Грузії, 
Узбекистану, Киргизстану та України, 
представники громадських організацій, 
а також учні з різних регіонів України.

На початку конференції з  приві-
танням від імені ректорату ХНПУ імені 
Г.С.  Сковороди виступила проректор 
з навч. роботи Наталія Якушко та від імені 
Департаменту науки і освіти ХОДА — заст. 
дир. Департаменту, нач. управління освіти 
і науки Володимир Ігнатьєв.

Під час роботи пленарного засідання 
відбулося он-лайн спілкування з  про-
фесорсько-викладацьким складом 
Могилевського держуніверситету імені 
А.А. Кулешова. До початку конференції 
було оголошено конкурс на кращі учнів-
ські есе. Члени СНТ істфаку відібрали 5 
кращих робіт, які було надруковано в збір-
нику матеріалів конференції та відзначе-
но на пленарному засіданні грошовою 
премією та сертифікатом на відвідання 
цікавого майстер-класу з журналістики.

У рамках конференції пройшов тре-
нінг для вчителів «Методика викладан-
ня теми «Голокост» у  загальноосвітніх 
навчальних закладах», який було прове-
дено тренером-експертом «Українського 
центру вивчення історії Голокосту», 
«Всеукраїнської асоціації «Нова доба» 
з м. Дніпра О. Козорог

По завершенню секційних засідань усі 
учасники конференції отримали серти-
фікати, а за кращі доповіді — отримали 
подарунки.

Владислава Булгакова, V курс, істфак

Профорієнтація

Студент на один день
27 жовтня відбувся загальноуніверситетський День відчинених дверей, що розпо-
чався вітальним словом ректора акад. І. Прокопенка та концертом, підготовленим 
творчими колективами Молодіжного центру. На всіх факультетах пройшли 
зустрічі з абітурієнтами. Знайомимо вас із досвідом профорієнтаційної роботи 
деяких факультетів.

З 24–27 жовтня 2016 р. на істфаці був 
започаткований просвітницький 

проект для учнів 11 класів м. Харкова та 
Харк. області «Студент на один одень». 
У  проекті взяло участь 20 учнів 11-х 
класів з Бабаївської та Циркунівської 
ЗОШ, Харківських ЗОШ №10, №19, №51, 
№55, №149, №178 «Освіта», Харківської 
гімназії №65 та Харківського ліцею 
№141. Протягом дня учні могли відчути 
себе студентами, обравши такі напря-

ми: навчальний (відвідати аудиторне 
семінарське або лекційне заняття); 
стати учасником роботи гуртків (архе-
ологічний, «Сходознавчі студії», СНТ) 
та тренінгів; творчий (відвідати «Дебют 
першокурсника» істфаку); час дозвілля 
(відвідати пішу екскурсію «Харків архітек-
турний»). Сподіваємося на зустріч з учас-
никами проекту в лавах нашого вишу!

І. Чернікова, доц.,  
заст. дек. з вих. роботи істфаку

Практика

навчаючи навчаємоСя!
З 3 по 8 жовтня на кафедрі інформатики студенти IV курсу фізмату зі спеціальнос-
тей «Інформатика, англійська мова» та «Інформатика, математика» проходили 
практику з інформаційних технологій.

Практика була спрямована на набут-
тя студентами практичних навичок 

застосування інформаційно-комуніка-
ційних технологій до профорієнтаційної 
роботи зі школярами і, зокрема, до про-
форієнтації на сучасні ІТ-спеціальності.

Застосувати набуті уміння на практиці 
студенти змогли завдяки співпраці каф. 
інформатики із Харківською ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів № 142, на базі якої студентами було 
проведено тренінги з профорієнтації для 
учнів 8-х та 10-х класів. Профорієнтаційна 
діагностика, здійснена під час тренінгів, 
виявила в школярів брак знань щодо 
потреб на ринку праці, необізнаність 
із сучасними видами професійної 
діяльності тощо. Це ще раз засвідчило 
актуальність проблеми організації про-
форієнтаційної роботи в сучасній школі 

та вагомість ролі вчителя в успішному 
професійному самовизначенні учнів.

Можливість апробувати власні напра-
цювання в реальних умовах навчально-
виховного процесу надала практиці 
особливої значущості та обумовила 
надзвичайно відповідальне ставлення 
студентів-практикантів до виконання 
завдань практики. Як засвідчило під-
сумкове опитування студентів, саме 
такі форми підготовки спонукають їх до 
неформального, творчого та свідомого 
ставлення до навчання.

На нашу думку, впровадження прак-
тики з ІТ є одним із шляхів вирішення 
проблеми підготовки майбутніх учителів 
інформатики до професійної орієнтації 
учнів на ІТ-спеціальності.

Н.О. Пономарьова, доц. каф. інформатики

2 Обмін досвідом

профСпілковий діалог «україна — польща»
18–19 жовтня 2016 р. у стінах ХНПУ імені Г.С. Сковороди відбувся відкритий профспілковий діалог у межах міжнародної наукової 
конференції «Феномен мультикультурності в історії України та Польщі».

Міжнародне профспілкове спів-
робітництво, а  також обмін 
передовим досвідом проф-

спілкової роботи сьогодні повинні 
стати запорукою якісних національних 
здобутків у галузі соціального захисту 
людини. З такою ідеєю відбулася зустріч 
представників профкому нашого ун-ту 
з активістами польського профспіл-
кового руху, які представляли відомі 
в Європі Вроцлавський та Познанський 
ун-ти.

Ініціатором проведення міжна-
родного круглого столу став голова 
Профспілкової організації нашого ун-ту 
проф. М.П. Маслов.

Круглий стіл відбувся по завершенню 
наукової конференції в дружній діловій 
атмосфері. У його роботі взяли активну 
участь голова профкому М.П. Маслов 
та його заступники І.І.  Пелішенко, 
О.І. Лисяк, а польських профспілківців 
представляли др. габ., проф. Богдан 
Рок, др. габ., проф. Рошціслав Жерелік, 
др. габ., проф. Філіп Воланьський 
(Вроцлавський ун-т) та др. габ., проф. 
Мацей Форицький (Познанський ун-т 
імені Адама Міцкевича). Під час обміну 
корисним досвідом було обговорено 

важливі напрямки розвитку профспіл-
кового руху в  країнах Європи, були 
проаналізовані основні положення 
нового Статуту Профспілки працівників 
освіти і науки України, а також гості змо-
гли познайомитися з основними про-
грамними документами Профспілкової 
організації ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Усі профспілківці, які взяли участь 
у роботі круглого столу знайшли поро-
зуміння щодо місця профспілки в роз-
витку громадянського суспільства, від-
значили, що Профспілка працівників 

освіти і  науки України має сьогодні, 
особливо в такий непростий для укра-
їнських освітян час, важливе значення. 

Саме профспілка однією з перших від-
стоює основні європейські цінності 
та виховує повагу до людини праці, 
а профспілкове членство є запорукою 
стабільності, престижу та гордості для 
кожного її члена.

Після обговорення польського та 
українського досвіду профспілкової 
діяльності стало зрозуміло, що про-
цес приєднання до європейського 
співтовариства та запозичення євро-
пейських цінностей не є простим, але 
маємо впевненість, що громадське 

самоврядування рухається в правиль-
ному напрямку.

М.В. Андрієнко, секретар профкому ун-ту

Відкрита лекція

олена галета: «відірватиСь від землі»
7 жовтня 2016 року в стінах ХНПУ імені Г.С. Сковороди відбулася лекція Олени Галети: «Відірватись від землі: українська літера-
турна еміграція в пошуках ідентичності».

Олена Ігорівна Галета — доктор 
філол. наук, доц. кафедри тео-
рії літератури та порівняльного 

літературознавства Львівського наці-
онального ун-ту імені Івана Франка, 

учасниця міжнародних проектів із 
літературо знавства й  культурології 
в Україні, Польщі, Словаччині та Італії, 
гостьова викладачка Яґеллонського 
ун-ту, Гумбольдтського ун-ту, 
Загребського ун-ту та Московського 
держ. ун-ту імені М. Ломоносова.

Пані лекторка зосередила увагу 
аудиторії на антології «Розстріляне 
відродження» в упорядкуванні Юрія 
Лавріненка, що стала «найвідомішою 
в  історії української літератури XX 
століття». Можливо, саме тому й була 
перевидана щонайменше десять разів 
(перше видання — 1959 року). До речі, 
ім’я Юрія Лавріненка знакове й для 
Харкова, адже тут він закінчив Інститут 
профосвіти й  аспірантуру, активно 
працював над літературознавчими 

працями. Вигнання було для емігран-
тів поштовхом до усвідомлення цін-
ності втраченого дому й часу, пошуку 
нового закорінення. Відчувалася 
гостра потреба у створенні спільно-
го творчого простору й культурного 
досвіду, котрим слугувала літерату-
ра 1920–30 років. Назва ж антології 
мала багато варіантів й  поступово 
перейшла в  своєрідну метафору, 
якою почали називати літературне 
покоління. Центральними ж постатя-
ми для Юрія Лавріненка стали Павло 
Тичина (ідея кларнетизму) та Микола 
Хвильовий (ідея вітаїзму).

Усі охочі мали можливість постави-
ти питання, поспілкуватися з Оленою 
Ігорівною.

Анна Карач, асп. каф. укр. і світової л-ри

26 жовтня 2016 року пішов із життя Олександр Миколайович Микитюк, докт. пед. наук, проф., Засл. працівник народної освіти 
України, заст. директора Інституту Григорія Сковороди.

Олександр Ми -
колайович  — 
непересічна 

постать, яка посі-
ла особливе місце 
в  історії славетного 
й найстарішого вищо-
го педагогічного 
навчального закладу України — ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди.

Усе життя Олександра Микола йовича 
було пов’язане з нашим університетом. 
Закінчивши природничий ф-т у 1971 
році, він пройшов шлях від асистента 
до старшого викладача, доцента, про-
фесора, завідувача кафедри анатомії. 
На всіх посадах він виявляв любов 
і  повагу до студентів, колег-викла-
дачів і  співробітників університету, 
висував нові ідеї стосовно організації 
студентського життя і творчості. Так, 
з його ініціативи у 1973 році вперше 
було запроваджено радіопередачі для 
студентів, які проживали в гуртожитку 
(пров. Фанінський, 3).

Організаторський і  діловий талант, 
особистісні якості О.М. Микитюка осо-
бливо розкрилися на посаді проректо-
ра з  наукової роботи, яку він обіймав 
з 1986 по 2013 рік. З натхненням, завзя-
то, енергійно приступив Олександр 
Миколайович до розв’язання науко-
во-дослідних проблем у  ВНЗ. Саме за 
його участі було розширено аспіранту-
ру з багатьох спеціальностей, а в 1992 
році — уперше відкрито докторантуру 
з педагогічних та філологічних дисциплін. 
Саме йому слід завдячувати започатку-
ванню численних збірників наукових 
праць з педагогіки, психології, історії, 
філософії, біології тощо, на сторінках 
яких аспіранти, докторанти, викладачі 
рідного ВНЗ мали можливість здійсню-
вати апробацію отриманих результатів 
дослідження.

Велике бажання бачити рідний 
навчальний заклад прогресивним і пере-
довим в Україні, підвищити освітньо-нау-
ковий рівень педагогічного колективу 
спричинило відкриття спеціалізованих 
вчених рад: з педагогіки, фізвиховання 
(1997 р.), згодом з філософії, філологічних 
і біологічних наук тощо.

Він, як проректор, багатьох з нас сти-
мулював до написання кандидатських, 
докторських дисертацій, піклувався про 
отримання доцентських і професорських 
звань, що не тільки впливало на рейтинг 
ВНЗ в освітньому просторі, а й змінювало 
особистий статус викладача, його матері-
альне становище.

З метою змістовного посилення і про-
зорості науково-дослідної роботи без-
посередньо на кафедрах і в підрозділах 
Олександр Миколайович започаткував 
рейтинговий моніторинг, результа-
ти якого відображалися в  щорічних 
загальних таблицях звіту ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди. Прагнув, щоб аспіранти, 
докторанти відчували особисту відпові-
дальність за навчання. Відділ аспірантури 
організовував урочисту посвяту, здійсню-
вав чіткий контроль за виконанням інди-
відуальних планів, періодичний інструк-
таж-нараду з  науковими керівниками, 
консультантами.

Олександр Миколайович з розвине-
ною пізнавальною активністю завжди 
цікавився новим у досвіді наукової діяль-
ності інших ВНЗ, щиро ділився зі своїми 
колегами-проректорами знахідками рід-
ної Альма-матер.

У його приймальні завжди було людно. 
Усі: від аспіранта до завідувача кафедри, 
декана — завжди мали змогу отримати 
конкретну пораду. Він ніколи не обіцяв 
того, що не зміг би виконати.

З одного боку, Олександр Миколайович 
був сильною, мужньою людиною, але 
з іншого — він був надзвичайно чутли-

вим, вразливим, близько брав усе до 
серця.

О.М. Микитюк — приклад не тільки слу-
жіння своїй справі, а й пам’яті та відданос-
ті своїй малій Батьківщині (с. Рихальське 
Єміль чинського р-ну Житомирської обл.). 
Він ніколи не забував про своє коріння, 
з повагою ставився до своїх односельців, 
постійно опікувався кожним студентом, 
аспірантом з  Житомирської області. 
Олександра Миколайовича обрано 
почесним громадянином Ємільчинського 
р-ну.

Відданість своїй справі Олександр 
Миколайович плекав у великій родині: 
батьків, братів, сестри, племінників, дру-
жини, синів, онуків, невісток.

Власна сім’я — вчительська (дружина 
Марія Василівна — Марійка, як з любов’ю 
називав її Олександр Миколайович — 
усе життя працювала в ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№  126  м.  Харкова), викладацька (сини 
Сергій та Василь, невістки Світлани пра-
цюють на викладацькій ниві), учнівсько-
студентська (онуки отримують середню 
і вищу освіту) — завжди була запорукою 
його успіхів у роботі.

За особливі заслуги в справі підготовки 
наукових кадрів О.М. Микитюка нагоро-
джено медаллю А.С. Макаренка, нагруд-
ними знаками «Відмінник освіти України», 
«За наукові досягнення», а також орденом 
«За розбудову України».

У нашій пам’яті Олександр Микола-
йович назавжди залишиться чуйною 
людиною з  добрим почуттям гумору, 
з любов’ю до професії та родини, бать-
ківським піклуванням до студентів і аспі-
рантів, гарним другом, наставником, 
колегою, який умів підтримати у важку 
хвилину й порадіти успіхам, посадовцем, 
який уболівав за свою справу, кінцевий 
результат, за збереження традицій і ство-
рення нових.

Колеги, учні, друзі

31 жовтня університет поніс тяжку втрату — пішов із життя Олександр Іванович Гончаров, життя 
якого впродовж 25 років було нерозривним з життям ун-ту, фізмату, кафедри інформатики.

Професор кафедри, декан, голова ради дека-
нів — в усіх іпостасях він був авторитетною, 
високопрофесійною, високоморальною 

людиною.
Олександр Іванович прийшов до нас із лав вій-

ськових з  чималим життєвим досвід за плечима. 
Випускник Артилерійської радіотехнічної академії імені 
Л.О. Говорова, він 10 років присвятив випробуванням 
новітньої військової техніки на Балхаші, де встано-
вив ділові, наукові й особисті контакти з видатними 
вченими О.Л. Мінцем, С.О. Лебедєвим, Г.В. Кисуньком, 
О.А. Ляпуновим, Г.І. Марчуком та іншими, захистив 
кандидатську дисертацію (до речі, на захисті був при-
сутній Президент Сибірського відділення АН СРСР 
акад. М.О. Лаврентьєв). Наступні 19 років було віддано 
педагогічній роботі в рідній академії, де Олександр 
Іванович пройшов шлях від викладача до голови пред-
метно-методичної комісії, підготував 5 кандидатів наук. 
У віці 50 років згідно із Законом про військову службу 
полковник Гончаров був звільнений у запас. На наше 
щастя, у наш наскрізь цивільний університет на каф. 
інформатики прийшла людина освічена, з широким 
кругозором, досвідом викладацької роботи, людина 
честі й абсолютної порядності, вражаючої скромності 
й відданості справі. До нас його заманили друзі-одно-
класники — О.З. Злотін і В.Г. Без’язичний, які працю-
вали в ун-ті. Дружба цієї трійці тривала все їхнє життя 
і може слугувати зразком вірності й щирості людських 
відносин.

Олександр Іванович упродовж 17 років очолював 
фізмат. Щодня о 8-ій ранку він уже був на ф-ті, і двері 
його кабінету залишались відчиненими до кінця робо-
чого дня. Нескінченні проблеми навчального процесу 
й студентського життя, безліч великих і маленьких, але 
невідкладних організаційних завдань, розмаїття осо-
бистих питань студентів і викладачів — усе це лягло на 
плечі декана, і він без зайвого шуму, спокійно справ-
лявся з цим виром справ, приймаючи іноді й непро-
сті, але завжди принципові й зважені рішення. Він був 
справжнім керманичем ф-ту, за все ніс повну відпові-
дальність, ніколи не перекладав своїх справ на чуже 
плече, але своє підставляв досить часто. Йому довіряли, 
до нього приходили за порадою, за допомогою, з ним 
ділилися особистим — і радістю, і негараздами. Він не 

ставився до людей формально, 
бачив, знав і пам’ятав кожного. 
Повз Олександра Івановича не 
пройшла жодна подія життя 
ф-ту, він завжди був там, де його 
студенти, — і на офіційних святах, 
захистах дипломів, конференціях, 
зборах, і на концертах, спортив-
них змаганнях, масових відвідуваннях вистав. З його рук 
отримали дипломи більше тисячі випускників, і про кож-
ного він міг не напружуючись сказати, звідки він родом, 
хто батьки, як навчався, де, в чому і як проявив себе 
на факультеті, які мав захоплення й особисті історії… 
Саме тому до нього ставилися з повагою і любов’ю, а на 
зустрічах з випускниками його завжди вітали стоячи, 
морем оплесків, хвилею щирої радості. Не дивно, що 
75-річний ювілей Олександра Івановича перетворився 
на свято великої родини — зібрався весь ф-т, прийшло 
чимало колишніх випускників, лунали теплі, від самого 
серця слова вдячності за турботу й людяність, доброту 
й справедливість.

Які б посади не обіймав Олександр Іванович в ун-ті, 
він був і  залишався професором каф. інформатики, 
відігравав у  роботі колективу системноутворюючу, 
стрижневу роль, привносив урівноваженість, добро-
зичливість, мудрість суджень. Він приходив на кафедру 
не тільки для того, щоб провести пару, а щодня працював 
у своєму кабінеті, робив нотатки, спілкувався з колегами 
і студентами. Був він деканом чи не був, до нього звер-
талися за порадами. З Олександром Івановичем завжди 
було цікаво, він був людиною широко обізнаною, мав 
велике коло знайомих, багато читав, любив мистецтво, 
слідкував за кар’єрою співаків і акторів, сам гарно співав. 
Народжений у с. Печеніги Харківської області, він багато 
знав і розповідав про Україну, Харківщину, наше місто, 
його видатних людей.

В улюбленій пісні Олександра Івановича є слова: 
«Есть только миг между прошлым и будущим, имен-
но он называется жизнь…». На жаль, ця мить минула, 
але ми завжди пам’ятатимемо й любитимемо нашого 
Олександра Івановича — людину рідкісних якостей, пре-
красної душі, надійного друга, справжнього наставника 
і взірця для молоді.

Колектив фізмату

Щоб пам’ятали

душею й Серцем з універСитетом
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Тиждень педагогіки

оСкар–2016!
26 вересня почався Тиждень педагогіки на фізматі, який для третьокурсників був творчим проектом до захисту з курсу Основи 
педагогічної майстерності, присвячений Дню працівника освіти.

Ступивши на поріг факультету вранці 
понеділка, студенти одразу ж потра-
пили в атмосферу свята. Стіни були 

прикрашені листівками та крилатими 
висловами видатних педагогів, світлинами 
із зображенням цікавих моментів із життя 
педагогів та студентів фізмату — «Зупинись, 
мить…». О 8:00 відкрилася виставка компо-
зицій із квітів «Жива акварель», на якій сту-
денти продемонстрували творче бачення 
педагогічних проблем через призму краси 
квітів та природних матеріалів, а весела 
перерва відкрила святковій тиждень до 
Дня учителя та працівника освіти.

Протягом тижня студенти провели усний 
журнал «В. Сухомлинський — педагог-гума-
ніст», тематичну виставку книжок «Наукові 

здобутки викладачів кафедри педагогіки та 
педагогіки вищої школи». Святкова пошта 
«Хочу Вам … побажати...» та дошка привітань 
«Не проходьте повз! «зібрали привітання 
улюбленим викладачам. Ярмарок «Поспішай 
робити добро» та конкурс проектів «Якби 
я  був Міністром освіти, то, перш за все, 
запровадив би …» надали змогу студентам 
виявити найкращі моральні та громадянські 
якості. Студентська науково-практична кон-
ференція «Сходами професійної підготовки 
майбутнього вчителя» стала майстер-класом 
з проведення та захисту науково-педаго-
гічних досліджень студентів четвертого та 
п´ятого курсів для третьокурсників.

Найбільш очікуваний захід — святковій 
концерт «На честь великих душею людей», 

одним із ведучих якого був Д.В. Столбов — 
молодий та креативний викладач кафедри 
інформатики.

Під час проведення церемонії вручення 
премії «Оскар — 2016. Кращим із кращих!» 
студенти щиро вітали викладачів із профе-
сійним святом, зробили в цей день зірками 
кожного викладача. Запальні танці, лірич-
ні пісні, вірші, гумористичні замальовки зі 
студентського життя від членів команди 
КВК стали справжніми святковими пода-
рунками.

Дякуємо організаторам свята: проф. каф. 
заг. пед. та ПВШ Л.М. Калашніковій, студентам 
А. Катерининій, В. Дівенку, Д. Бондаренку (3 
курс) та іншим.

Т.В. Бєловол, А.С. Василенко

Вітаємо!
5 листопада 2016 року Леонід 

Ушкалов, д. філол. наук, проф. каф. укр. 
та світової літ-ри, всесвітньо відомий 
літературознавець, письменник, член 

Націона льної 
спілки письмен-
ників України, 
автор числен-
них монографій 
і  публікацій про 
українську літе-
ратуру «від баро-
ко до постмо-

дерну» (зокрема, присвячені творчості 
Г. Сковороди, Г. Квітки-Основ’яненка, 
Т.  Шевченка, Панаса Мирного та ін.) 
відзначив свій 60-річний ювілей. З цієї 
приємної нагоди для шанувальників 
творчості Леоніда Володимировича 
в нашому ун-ті 8 листопада відбулася 
презентація його нової книжки «Україна 
і Європа: нариси з історії літератури та 
філософії».

Л.В.  Ушкалов з  1982 року працює 
на каф. укр. літ-ри нашого ун-ту, обі-
ймаючи почергово посади викладача, 
доцента, професора. Автор понад 100 
наукових розвідок, що друкувалися 
українською, англійською, німецькою, 
польською, російською мовами. Член 
спеціалізованих вчених рад у ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди та ХНУ імені В.Н. Каразіна. 
Нагороджений нагрудним знаком 
«Відмінник освіти України», у 2007 р.— 
Міжнародною літературно-мистець-
кою премією ім.  Григорія Сковороди, 
а  в  2010  р.  — премією НАН України 
імені І.Я.  Франка за працю «Григорій 
Сковорода. Повна академічна збірка 
творів». Дипломант обласного конкурсу 
«Вища школа Харківщини — кращі імена».

Підготував п’ятьох кандидатів наук. 
Слушним подарунком на ювілей настав-
нику стали підготовлені до захисту 
кандидатські дисертації ще чотирьох 
аспірантів.

Тож многая літа, дорогий друже, 
колего, невтомний наставнику!

15 жовтня 2016 р. відзначає ювілейну 
дату чарівна Жінка, Професіонал, від-
мінний вихователь та наставник — 
Білоцерківська Наталя Геннадіївна!

Щиро вітаємо 
Вас із Ювілеєм! 
Нам дуже при-
ємно, що унікаль-
ність цієї жінки, 
яка полягає 
в надзвичайному 
співвідношенні 
п р о ф е с і й н о ї 

компетентності, жіночої Мудрості та 
щиросердності й у той же час прин-
циповості та твердості характеру, вже 
тривалий час слугує нашій спільній 
справі — підготовці молодих фахівців-
професіоналів.

Сердечно вітаємо Богдашину Олену 
Миколаївну з 50-річним ювілеєм!

Колектив фа- 
культету ці нує 
Вас як авто-
ра численних 
наукових та 
навчально-мето-
дичних праць 
та шанованого 
викладача, палко 

відданого історичній науці, відкриту, 
порядну, чесну, вимогливу і доброзич-
ливу людину, готову допомогти свої-
ми фаховими порадами, у якої можна 
повчитися не лише науковому викладу 
думок, творчому пошуку, а й життєво-
му оптимізму.

Щиро вітаємо з ювілеєм кандидата 
історичних наук доц. каф. історії України 
Олену Василівну Дьякову, якій 1 листопа-
да 2016 р. виповнилося 55 років.

Уже чверть 
століття її профе-
сійне і  наукове 
життя пов’язане 
з  ХНПУ імені 
Г.С.  Сковороди. 
Олена Васи лів-
на  — знаний 
краєзнавець, не -

втомний дослідник Слобожанщини, її 
топоніміки, історії. Науковий доробок 
О.В. Дьякової складає понад 200 публі-
кацій, серед них 5 монографій, як одно-
осібних, так і в співавторстві. Зокрема 
вона є членом авторського колективу 
фундаментального видання «Харків: 
довідник з  назв: 7000  вулиць, площ, 
скверів, районів».

Шановні ювіляри! Бажаємо вам міцного 
здоров’я, творчого натхнення та подаль-
шого професійного зростання! 

Колеги

Всеукраїнський форум

чаС діяти!
12–13 жовтня в стінах ХНПУ імені Г.С. Сковороди відбувся Всеукраїнський форум 
«Студентське самоврядування — простір для модернізації освіти України», орга-
нізований Спілкою студентів та молоді нашого ун-ту.

У форумі, основною метою якого було 
створення умов для розвитку тала-

новитих та активних студентів, обгово-
рення актуальних питань ролі студент-
ського самоврядування в реформуванні 
вищої освіти України, взяли участь 
понад 150 учасників із різних куточків 
України, зокрема, з Києва, Переяслава-
Хмельницького, Хмельницька, Сум, 
Кривого Рога, Харкова.

У межах форуму відбулася презентація 
наукової діяльності студентів, тренінги 
за різними напрямами, які сприяли осо-
бистісному розвитку студентів, а також 

культмасові заходи. Протягом двох днів 
студенти-активісти мали змогу підвищити 
свій рівень знань, знайти нових друзів, 
а головне — обмінятися досвідом вирі-
шення актуальних проблем студентства.

Організатори зробили все можливе, 
аби програма форуму була насиченою 
та корисною, а учасники отримали мак-
симум задоволення від заходу.

«Час діяти!» — саме таке гасло всеу-
країнського форуму, адже саме від моло-
дих, активних, цілеспрямованих студен-
тів залежить майбутнє нашої України.

К. Вакуленко
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Конкурс

мовою далекого Сходу
18 вересня 2016 р. у Львівському національному ун-ті ім. Івана Франка відбувся ХХІ 
Всеукраїнський конкурс промов японською мовою, у якому брали участь студентки IV 
курсу групи 45 А/Я Аліна Суркова та Дарина Духненко під керівництвом Юлії Григорівни 
Локшиної, викл. каф. східних мов.

У конкурсі брали участь 20 студентів 
та студенток з Києва, Харкова, Львова та 
Дніпропетровська. До почесного складу 
журі входили японці, що викладають в уні-
верситетах України. Очолював склад журі 
перший секретар посла Японії в Україні 
Тошіакі Кадокура.

Конкурс розпочався з  привітання 
заступника голови Всеукраїнського 
товариства викладачів японської мови 
Марини Некерової. Після цього вітальне 
слово взяла завкафедрою сходознавства 
Ореста Забуранна. Завершив урочисту 
церемонію відкриття завкафедрою мов 
і цивілізацій Далекого Сходу ф-ту схо-
дознавства Київського національного 
лінгвістичного університету Володимир 
Пирогов.

На конкурсі було висвітлено бага-
то цікавих тем, наші звучали так: 
«Загадковий дудлінг» та «Мистецтво 
керувати часом».

Учасники вразили знаннями з япон-
ської мови та здібностями вільно спіл-
куватися нею. Найсильніші посіли перші 
шість призових місць.

Кожен з учасників отримав набір пода-
рунків від спонсорів — компанії Zoom 

Support, Ukraine-Japan center та Japan 
Foundation.

Під час підрахунку результатів гості 
мали змогу насолодитися чудовою грою 
на скрипці студента ЛНУ ім. І. Франка та 
послухати враження студенток-магістран-
ток, що перебували на стажуванні в Японії 
протягом року.

Дарина Духненко отримала приз сим-
патій голови журі секретаря посольства 
Японії в Україні Тошіакі Кадокура.

Після завершення офіційної частини 
заходу на всіх чекав фуршет, де учасники, 
викладачі, члени журі та інші гості мали 
змогу поспілкуватися та поділитися вра-
женнями в неформальній обстановці.

Наступний Всеукраїнський конкурс 
промов японською мовою відбудеться 
в Києві, і ми бажаємо студентам молодших 
курсів гідно представити наш університет.

Д. Духненко, А. Суркова, ф-т іноз. філології

Фестиваль

«зорицвітова веСелка»
22 жовтня 2016 р. відбувся ІІ Відкритий хореографічний фестиваль-конкурс 
«Зорицвітова веселка», організований каф. хореографії ХНПУ імені Г.С. Сковороди та 
художнім відділом ПК Основ’янського р-ну.

Урочисте відкриття розпочалось із 
виступів творчих колективів каф. 

хореографії нашого ун-ту: народного 
ансамблю сучасного бального танцю 
(кер. Н. Бугаєць, О. Пінчук) та народного 
ансамблю народного танцю «Зорицвіт» 
(кер. К. Редько, О. Лиманська). Членами 
журі були провідні викладачі каф. хорео-
графії ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Фестиваль проводився з метою під-
тримки і  розвитку хореографічного 
мистецтва; виховання в підростаючого 
покоління розуміння та любові до вітчиз-
няного мистецтва, духовної культури; 
удосконалення виконавського мисте-
цтва; можливості обміну досвідом робо-
ти для керівників колективів; виявлення 
талановитих колективів для підтримки 
їхньої творчої активності; заохочення 
юних виконавців до навчання в ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди.

Участь у події брали 16 колективів з різ-
них міст України (Харків, Дніпропетровськ, 
Богодухів, Зміїв, Дергачі): «La’ Bomba», 
«Слов’янське коло», «Кіара», «Фламiнго», 
«Грація», «Дивограй», «Акварелі», 
«Зіронька», «Ассоль», «Світлячок», 
«Радість», «Веселые ребята», «Іскри-Шоу», 
«Озорные конопушки  — шоу-группа 
«ОК», «Ліцеїст» продемонстрували висо-
ку виконавську майстерність.

Переможців фестивалю-конкурсу 
визначили в кількох номінаціях: народ-
на хореографія та народна стилізація, 
сучасна бальна хореографія; сучасна 
хореографія, естрадний танець.

Програма фестивалю-конкурсу 
«Зорицвітова веселка» завершилась 
урочистим нагородженням. Переможці 
та призери отримали дипломи, кубки та 
медалі.

Н. Бугаєць, зав. каф. хореографії

Ювілейні дати

збережімо іСторичну пам’ять!
29 вересня, коли громадськість України відзначала 150-річчя з дня народження 
видатного українського політичного та державного діяча Михайла Сергійовича 
Грушевського, студенти істфаку відвідали музей місцевого самоврядування 
Харківщини, розташований у Держпромі.

Екскурсовод, випускник нашого 
факультету, Станіслав Щербак, 

запропонував до огляду велику кіль-
кість експонатів та історичних пам’яток, 
що добре формують уяву про те, як 
відбувався процес становлення адмі-
ністративного устрою на Харківщині, 
як під час шалених політичних змагань 
змінювалася влада, устрій та місцеве 
самоврядування.

У цей день істфаківці взяли участь 
у круглому столі нашого університету 
з музеєм, присвяченому життю та діяль-

ності М.С. Грушевського. Ушанування 
пам’яті є обов’язком свідомих грома-
дян України. Як казав М.С. Грушевський: 
«Завдяки історичній пам’яті людина стає 
особистістю, народ — нацією, країна — 
державою». Ці слова передають ту суть, 
яку вкладають у наше виховання викла-
дачі й наставники. Хочемо подякувати 
організаторам цього заходу від усіх 
учасників круглого столу за намагання 
виховати в нас любов та повагу до істо-
ричної пам’яті та культури нашої країни.

Світлана Габараєва, І курс, істфак

Зарубежный опыт

наши в чикаго: взгляд изнутри
За пять лет после окончания англо-китайск. отделения ф-та иностр. филологии Виола Смит успела много. 2 года она преподавала 
китайский язык на каф. восточных языков нашего ун-та, 2 года — русский и английский языки в Китае, а этот учебный год начала 
в статусе преподавателя китайского языка в Инженерной академии Чикаго. Вот что она рассказала о своем новом месте работы.

Наша инженерная академия — это 
последние классы старшей школы, 
в которой основной упор делается 

на технико-математические и естественные 
науки, с тем расчётом, что наши выпускни-
ки выберут технические специальности 
в  университетах. Обучение в  академии 
бесплатное, набор учеников проводится на 
основе конкурсного отбора, т.к. обществен-
ные школы в Чикаго, мягко говоря, очень 
слабые. В основном это дети из малообеспе-
ченных семей. 98 % наших учеников — это 
первое поколение, в семьях которых дети 
пойдут учиться в университет. Все учебные 
материалы, оборудование, строительство 
нового здания, поездки и стажировки, лет-
ние программы, питание учащихся финан-
сируется одной инженерной компанией. 
Даже распечатки для занятий для своих 
240 студентов я делаю бесплатно.

Все студенты (их возраст сопоставим 
с нашими первокурсниками и второкурс-
никами) ходят в  форме. В  класс нельзя 
брать ничего, кроме необходимого для 
урока, всё остальное оставляется в личном 
шкафу в  коридоре. Про телефоны речи 
быть не может — конфискация на месте. 
Занятия начинаются в 8 утра 10-ти минутка-
ми, отдельными для юношей и девушек, во 
время которых кураторы беседуют со своими 
группами, а для учащихся приносят горячие 
завтраки в упаковках. Кстати, вся еда в ака-

демии «здоровая», так как в Америке идёт 
борьба с ожирением и диабетом. Автоматов 
с шоколадками, напитками и чипсами в кор-
пусах нет. Перерывы по 5–6 минут, что не даёт 
возможности «шататься» по школе. Кстати, 
в  целях безопасности, во время занятий 
запрещено одним ходить по коридорам. 
Все перемещения, даже в туалет, во время 
занятий осуществляется в сопровождении 
специального персонала. Если кто-то из уче-
ников позволяет себе повысить голос или 
проявить неуважение к преподавателю, то 
вызывается менеджер по дисциплине, кото-
рый отводит учащегося в дисциплинарную 
комнату для беседы, ведь контингент у нас со 
всех уголков Чикаго, а южная часть города — 
самый криминальный район в США, поэтому 
преподаватели не дают накаляться ситуации. 
Кстати, неуважение к преподавателям также 
карается 4-часовой отработкой в пятницу 
после занятий.

В расписании ежедневно 5 занятий про-
должительностью 1 час 12 минут, которые 
ведут два преподавателя. Изучается: инже-
нерия, медиа-инженерия, алгебра, физика, 
химия, биология, компьютерное программи-
рование, история США, социальная геогра-
фия, чтение, письмо (учат писать сочинения, 
бизнес-письма), родной язык — английский 
и иностранный — китайский или испанский

В пятницу у  нас сокращённый день, 
и пары идут по 52 минуты, поэтому провожу 

культурные дни: рассказываю о Китае, его 
традициях (ведь американцы почти ниче-
го не знают о жизни других стран). После 
занятий проводится еще одна 10-минутка 
с подведением итогов учебного дня. Потом 
у учащихся клубы по интересам: литератур-
ные, спортивные, танцевальные. А у препо-
давателей по пятницам заседания с подве-
дением итогов недели.

Все оценки и посещения занятий зане-
сены в компьютерную систему, поэтому не 
нужно сидеть с калькулятором и подсчиты-
вать среднее арифметическое. В компью-
терной системе на каждого студента есть 
дополнительная информация, в том числе 
и о здоровье.

У каждого преподавателя есть офисные 
часы, когда все желающие приходят для бес-
платных дополнительных занятий. Кстати, 
оставаться наедине с  одним учеником 
(независимо от пола) в аудитории с закры-
той дверью строго запрещено. И такого 
понятия, как дарить подарки учителям, нет, 
равно как и учителям не разрешено ничего 
давать ученикам в качестве подарков, еды, 
или, например, таблеток от головы.

В Академии каждые 2 месяца проводятся 
пробные «ACT/SAT»– прототип украинско-
го ЗНО, по результатам которого учащиеся 
поступают в колледжи. Это помогает уча-
щимся, понять свои пробелы и подтянуться.

Подготовила И. Быкова

Семінар-практикум

миСтецтво танцю
19 жовтня 2016 року на базі ХНПУ імені Г.С. Сковороди відбувся обласний семінар-практикум для керівників аматорських хореогра-
фічних колективів закладів культури Харк. обл. в рамках проведення науково-практичної конференції каф. хореографії «Актуальні 
проблеми сучасної мистецької освіти в умовах європейської інтеграції: мистецтво танцю» та з метою профорієнтаційної роботи.

У роботі семінару взяли участь 60 
учасників, із них: керівники обласних 
будинків культури, художні керівники 

хореографічних колективів, балетмейстери, 
учителі хореографії.

З вітальним словом до учасників та гос-
тей семінару звернулися: провідний мето-
дист відділу з метод. роботи КЗ «Обласний 
організаційно-методичний центр культури 
і  мистецтва» Д.  Попов та к.  пед.  н., доц., 
зав. каф. хореографії Н. Бугаєць, яка під-
креслила важливість цього заходу, а також 
проінформувала учасників про правила 
вступу, напрями підготовки та умови навчан-
ня в ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

З метою конструктивного та ефективного 
обміну досвідом роботи з використання різ-
них прийомів та засобів, а також вдосконален-
ня форм та методів роботи для присутніх на 
високому професійному рівні було проведе-
но майстер-класи: «Стилізований класичний 
танець», (лектор — Л. Горенкова, ст. викл. каф. 
хореографії, концертмейстер — Є. Подкопай), 
«Народно-сценічний танець» (лектор  — 
О. Барабаш, стар. викл. каф. хореографії, член 
обл. атестаційної комісії з підтвердження (при-
своєння) звання «народний (зразковий) ама-
торський колектив (студія) «), «Чоловіча партія 
в українському танці» (лектор — В. Алтухов, 

к. пед. н., доц. каф. хореографії; концертмей-
стер — Д. Шаршонь, лаур. міжнар. та всеукр. 
конкурсів баяністів), «Сучасна хореографія: 
contemporary dance, джаз фанк, хип-хоп» (лек-
тори: Н. Булгакова, В. Сидоренко, В. Агафонов, 
викл каф. хореографії).

У завершальній частині семінару свою 
майстерність продемонстрували творчі 
колективи каф. хореографії: народний 
ансамбль народного танцю «Зорицвіт» 
(кер.: О. Лиманська, канд. мистецтвознав-
ства, доц. каф. хореографії; К. Редько, викл. 
каф. хореографії) та народний ансамбль 
бального танцю ХПНУ імені Г.С. Сковороди 
(кер: Н. Бугаєць та О. Пінчук, ст. викл. каф. 
хореографії).

Ми маємо надію, що проведений семі-
нар стане додатковою мотивацією для 

керівників хореографічних колективів до 
підвищення професійної кваліфікації та 
надасть новий стимул до пошуку цікавих 
постановок. Семінар викликав велику 
зацікавленість серед учасників, бо осво-
єння цікавого та оригінального матеріалу 
дозволило учасникам семінару розширити 
свій хореографічний кругозір.

По закінченню семінару всі учасни-
ки отримали сертифікати. Комунальний 
заклад «Обласний організаційно-методич-
ний центр культури і мистецтва» висловив 
щиру вдячність працівникам каф. хорео-
графії факультету мистецтв нашого ун-ту 
за активне сприяння в організації та про-
веденні семінару-практикуму.

Н. Бугаєць, к. пед. н., доц.,  
зав. каф. хореографії
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Сковорода благоСловляє
3 грудня 1722 року народився відомий усьому світу філософ, педагог, письменник 
Г.С. Сковорода, ім’я якого з гордістю носить наш університет. Невипадково першо-
курсники їдуть за благословенням на добре студентське життя до Сковородинівки.

Першого вересня моя група разом 
з деканом Т.О. Довженко і курато-

рами відвідали літературно-меморі-
альний музей Г.С. Сковороди, де мали 
можливість насолодитися красою 
дивовижного селища Сковородинівка 
і захоплюючою екскурсією. На тери-
торії музею відбулася посвята в сту-
денти. Екскурсовод намагався досту-
катися до наших сердець і залишити 
в них часточку тих істин, які колись 
великий філософ розповідав своїм 
учням. Минали роки, але його роз-
думи не втратили актуальності, тому 
й вважають мислителя найвидатні-
шим українським філософом, відомим 
усьому світові. Після огляду будинку 
в нас була можливість пройтись але-
ями парку. Біля могили мислителя, 

я  зрозуміла, що найвищим благом 
для нього була внутрішня свобода. 
Недаремно на його надгробку викар-
бовано слова: «Світ ловив мене, але 
не спіймав».

Після екскурсії ми влаштували пікнік. 
Так почалося наше спільне студентське 
життя. Я  сподіваюся, що ця подорож 
стане початком чогось нового для кож-
ного із нас, бо Г.С. Сковорода — це цілий 
непізнаний світ. Такі його риси, як сміли-
вість думки, непохитність ідеалів, вірність 
інтересам простих людей, душевна 
щедрість, жага до знань завжди спону-
кають людину до самовдосконалення. 
Я пишаюся тим, що навчаюсь в універси-
теті, який названо на його честь.

Наталія Дубініна, І курс,  
ф-т початк. навчання

Спорт

перемоги жовтня
 • Наприкінці вересня та в жовтні 

відбулися змагання на Першість 
університету. У змаганнях з шахів 
перемогли: серед дівчат 1 м. — 
фізмат, 2  м.  — ф-т іноз. філол., 
3  м.  — початк. навчання; серед 
хлопців 1 м. — укр. мовн.-літ. ф-т, 
2 м. — фізмат, 3 м. — ф-т іноз. філол.; 
з шашок: серед дівчат 1 м. — при-
родн., 2 м. — фізмат, 3 м. — славіс-
тики; серед хлопців 1 м. — ф-т сла-
вістики, 2 м. — природн. ф-т, 3 м. — 
істфак; з настільного тенісу: серед 
дівчат 1 м. — істфак, 2 м. — фізмат, 
3 м. — ф-т славістики; серед хлоп-
ців 1 м. — фізмат, 2 м. — юрфак, 
3 м. — ф-т мистецтв.

 • 8 жовтня на Чемпіонаті України з тхек-
вондо WTF Олександр Хом’яков здо-
був срібну нагороду.

 • 18–22 жовтня у м. Одесі на Клубному 
чемпіонаті України «Вища ліга» серед 
чоловіків команда нашого ун-ту 
в складі Олексія Крутька (ФВ і С) 
та Богдана Письменка (псих.-соц.) 
виборола 4 місце.

 • 27–28 жовтня відбувся Чемпіонат 
України серед студентів з боротьби 
самбо. Наші студенти Владислав 
Пшеничний посів 1 місце, а Михайло 
Харківщенко — 2 місце.

 • Студенти ф-ту фізвиховання і спорту 
виступили на Кубках світу. Ян Сич з фех-
тування, а Іван Меншиков — з триатлону.

дебют у вищій волейбольній лізі

Згідно з Регламентом Чемпіонату 
України 2016–2017  рр. серед жіно-
чих команд вищої ліги з волейболу 
з 28.10.16 по 30.10.2016 р. на базі нашо-
го університету відбувся І тур змагань. 
У ньому взяли участь три команди: 
«ХНПУ-Харків’янка», «Полтавчанка» 
(м. Полтава) та збірна команда м. Києва 
«Фаворит». У  перший день змагань 
наші дівчата з легкістю переграли своїх 
давніх суперниць по вищих студент-
ській та аматорській лігах, команду 
«Полтавчанка» з рахунком 3:0. У другий 
день полтавчанки змагалися з досвід-

ченою київською командою і посту-
пилися  — 2:3. Киянки наступного 
дня перемогли наших дівчат. У складі 
«Фавориту» 4 майстри спорту, а наші 
дівчата минулого року отримали 
звання кандидатів у майстри спорту 
України, проте вони гідно чинили опір 
більш досвідченим суперницям.

Вітаємо наших волейболісток 
і тренера А.П. Казьмерчука (на фото) 
з дебютом у вищій волейбольній лізі 
України і бажаємо яскравих та пере-
можних ігор!

І. Кривенцова, доц., голова спортклубу

Дебют–2016

ми маємо таланти!
24–28 жовтня в університеті проходив фестиваль першокурсників «Дебют-2016».

У пошуках талантів керівники твор-
чих колективів молодіжного центру 

побували на прослуховуваннях на всіх 
факультетах, і їх зусилля були не марні! 
Вони змогли відшукати кращих із кра-
щих, які відкрили чарівну скриньку 
талантів 28 жовтня на гала-концерті. 
Майбутні вчителі окриленні новітніми 
ідеями, і творчість для них — це стиль 
життя.

У шаленому ритмі б’ються серця 
першокурсників фізмату, природничого 
ф-ту, дошфаку, юридичного, іноземної 
філології, початкових класів, фізвихо-
вання та спорту, худграфу, які запалили 
сцену флеш-мобами.

Дуже ніжно та трепетно читала 
«Монолог» Юлія Шварц із ф-ту соціо-
логії та психології.

Свою майстерність з бітбоксу та репу 
продемонстрували студенти Орина 
Воскобойнікова (ф-т іноз. філології), 

Омар Григоренко, Ілля Логутов (фак-т 
фізвиховання та спорту).

Здивували скоромовним батлом 
студентки ф-ту початкового навчання, 
а Аліна Мартем’янова порадувала всіх 
професійною грою на флейті.

У цьому році фестиваль відзначився 
талановитими вокалістами з усіх факуль-
тетів, а більш за все співучих естрадних 
красунь було на ф-ті іноземної філології.

Творчі колективи ун-ту поповнились 
вокальними гуртами та хоровими колек-
тивами на ф-тах дошкільної освіти, істо-
ричному, початкового навчання, україн-
ського мовно-літературному та фізматі.

В огляді брали участь понад 500 сту-
дентів-першокурсників. Попереду ще 
багато веселих та цікавих студентських 
років, що розкриють горизонти новим 
зіркам. Бажаю всім творчих злетів, звер-
шень та перемог!
Н. Грицаненко, директор молодіжного центру
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Halloween–2016

«неСвяте Свято»
28 жовтня, напередодні Гелловіну, студен-

ти ХНПУ наповнили коридори університету 
атмосферою «Дня усіх святих», під час якого 
хлопці та дівчата, одягли страхітливі костюми, 
відчули себе героями улюблених хоррорів та 
принесли до аудиторій дух події.

У цьому році Гелловін святкувався 
у форматі перегляду фільму «Закляття». 
Організатори творчо та відповідально 
підійшли до оформлення вечора, попі-
клувавшись про комфорт та настрій 
гостей.

Окрім захоплюючого трилеру, присутні 
мали змогу сфотографуватися у своїх обра-
зах, у спеціально відведеній фотозоні з таєм-
ничими декораціями.

Варто пригадати, що студенти також 
могли перейнятися атмосферою Гелловіну, 
зробивши собі лякливий та неповторний 
грим на свій смак у відведеній для цього 
гримзоні.

Поради лікаря

повітряно-
крапельні інфекції

Осінь та зима — це період підйому захво-
рюваності на повітряно-крапельні інфек-
ції — найбільш поширені захворювання.

До таких хвороб належать: по-перше, 
грип і ГРВІ; по-друге, туберкульоз, дифтерія; 
по-третє, дитячі інфекції (кір, краснуха, вітряна 
віспа) та інші.

Зверніть увагу, що захворювання здебіль-
шого починаються гостро (озноб, відчуття 
жару, сильний головний біль, біль в очах). 
Турбують загальна слабкість, ломота в попе-
реку, крижах, суглобах, м’язовий біль, пору-
шується сон. Уже в перші години температура 
тіла коливається від 37 до 39–40 °С.

Висип при кору починається за вухами 
й у центрі обличчя та протягом доби поши-
рюється на все обличчя, шию і верхню частину 
грудей. На 2-у добу висип розповсюджується 
на весь тулуб і початкові відділи кінцівок, а на 
3-ю — покриває всю шкіру кінцівок.

Висип при краснусі за кілька годин поши-
рюється по всьому тілу й переважно локалі-
зується на спині й сідницях. Висип дрібний. 
Ще характерні симптоми — припухання та 
болючість лімфатичних вузлів. Захворювання 
найбільш небезпечне для вагітних жінок, тому 
що виникає загроза народження нездорової 
дитини.

Вітряна віспа одночасно провокує під-
вищення температури, висип на всьому тілі 
й на слизових оболонках (рот, повіки, статеві 
органи), який протягом кількох годин перетво-
рюються на пухирці завбільшки з горошину 
з рідиною, а потім утворюється кірка.

Якщо висипу немає, а температура підви-
щена, горло болить, є нежить, сльозотеча або 
кашель, тоді це ГРВІ.

Усім хворим, незалежно від тяжкості хво-
роби, призначають: ліжковий режим до нор-
малізації температури (не вище 38,5ºС); молоч-
но-рослинну, збагачену вітамінами дієту; 
уживання великої кількості рідини, зокрема 
чай з лимоном, малиною, лужні мінеральні 
води, соки, морси тощо. Подальше лікування 
призначає лікар.

Для профілактики потрібно часто мити 
руки з милом; прикривати носа та рота хустин-
кою чи серветкою, особливо під час кашлю та 
чихання або взагалі носити маску; зміцнювати 
імунітет: займатися фізкультурою, загартову-
ватися, перебувати на свіжому повітрі, обмеж-
увати вплив шкідливих звичок, раціонально 
харчуватися.

Будьмо здорові!
Т.І. Циганкова, кер. пункту охорони здоров’я, 

лікар-терапевт

Круглий стіл

вшануймо пам’ять 
земляка

17 грудня 2016 р. світ відзначатиме 108 
роковини з дня народження знаного у світі 
славіста, мовознавця й літературознавця, 
літературного й театрального критика, 
лауреата Національної Шевченківської пре-
мії, академіка Національної академії наук 
України, почесного президента Української 
Вільної Академії Наук у США, нашого земля-
ка, професора Юрія Шевельова.

11 листопада 2016 року на українсько-
му мовно-літературному ф-ті ім. Г.Ф. Квітки-
Основ’яненка відбулася студентська 
на уково-практична конференція «Постать 
Юрія Шевельова в  історії української 
науки та культури» у  форматі кругло-
го столу. Доповіді представлені в таких 
напрямах: Історико-лінгвістичні праці 
Ю.В.  Шевельова; Роль Ю.В.  Шевельова 
(Шереха) в історії української літератур-
ної критики; Доробок Ю.В.  Шевельова 
в царині культурології; Рецепція наукової 
спадщини Ю.В. Шевельова в сучасному 
науковому дискурсі.

Обговорення праць Ю.  Шевельова 
викликало жваву дискусію, але всі пого-
дились із тим, що де б не жив учений, де 
б не працював — Харків завжди був у його 
серці, книги Шевельова — це своєрідна 
енциклопедія харківського життя, життя 
української інтелігенції, студентства.

Від початку 90-х рр. ХХ ст. Ю. Шевельов 
підтримував зв’язки з  відновленим 
Харківським історико-філологічним това-
риством (ХІФТ). Саме завдяки активній 
діяльності вченого були знайдені кошти 
на видання перших томів нової серії 
«Збірника ХІФТ». У 1994 р. Ю. Шевельов стає 
першим почесним членом Товариства.

Матеріали конференції будуть опублі-
ковані в електронному збірнику студент-
ських наукових праць.

Ю. Лебеденко, доц. каф. укр. мови

до джерел українСьких традицій
18 жовтня 2016 р. в українському культурному центрі відбувся культурно-мистецький захід до Дня українського козацтва.

Проблематика заходу була широка, зокрема роз-
глядалися культурно-історичні традиції в добу 
козаччини, міжкультурні перехрестя у влашту-

ванні дозвілля, культура споживання українських міц-
них напоїв у зарубіжних традиціях, англійська практи-
ка дозвілля в синхронії й діахронії, єврейський досвід 
організації осінніх національних свят. Активну роль 
в  організації дійства взяли представники каф. украї-
нознавства й лінгводидактики на чолі із зав. каф., проф. 
О. Маленко, до них долучилися каф. української мови, 
каф. англійської фонетики та граматики (доц. Я. Сазонова, 
В. Борисов, О. Омельяненко, викл. І. Панаріна), а також 
виступили з доповідями гості з каф. сусп. та гуманітарних 
дисциплін Харк. держ. ун-ту харчування та торгівлі (проф. 
С. Руденко), Харк. медколеджу № 2 (викл. Н. Шевченко, 
І.  Тураєва), Харк. спецшколи №  170 (уч. вищ. катег. 
С. Хавіна). Доповіді супроводжувалися цікавими ілюстро-
ваними презентаціями, містили елементи інтерактивних 
технологій, жваво обговорювалися.

Кульмінацією свята став виступ етнографічного гурту викла-
дачів укр. мовно-літ. ф-ту «Жоржини» (худ. кер. О. Чубукіна).

Ю. Лебеденко, доц. каф. укр. мови

козацькі розваги з малюками
«А хто ж такі козаки?» Саме з таких слів почалося наше спілкування з дошкільнятами дитячого навчального закладу 
№ 401 м. Харкова.

Метою нашого заходу було уза-
гальнити знання дітей про 
козаків, їх життя, традиції та 

уподобання, а також розвивати в дітей 
допитливість, формувати бажання 
дізнаватися про історичне минуле 
своєї Батьківщини, а головне — вихо-
вувати повагу до людей, що бороли-
ся за свободу українського народу. 
Головними героями на святі були діти 
середньої та старшої груп дитсадоч-
ка, а глядачі з ясел із задоволенням 
спостерігали за нашим святом та від-
повідали на запитання про прикмети 

осені, відгадували загадки, із зацікав-
ленням пізнавали народні прислів’я 
та приказки про козаків. Створені 
команди «Соколята» і  «Орлята» 
швидко вивчили свій девіз і  брали 
участь у різних змаганнях та естафе-
тах, бо відчували себе справжніми 
маленькими козаками — швидкими, 
розумними, сильними й кмітливими. 
Дітям дуже сподобалися конкурси, 
а саме: побудувати фортецю з нада-
них матеріалів, проскакати на коні 
та підняти величезну гирю, зварити 
справжню козацьку кашу. Не залиши-

лись осторонь і маленькі дошкільня-
та, які із задоволенням приєдналися 
до старших дітей і  демонстрували 
свої здібності в  іграх та конкурсах. 
Наприкінці свята ми з  маленькими 
козаками вивчили нову пісню про 
символ України — калину, яку напи-
сали до цього заходу наші куратори 
С.Ю. Бакай та Т.В. Стороженко. Діти 
були в захваті від нашої зустрічі, бо це 
свято по-справжньому було теплим, 
привітним і щирим. Сподіваємося, що 
таких заходів у нас буде багато.

Студенти ІІ курсу ф-ту дошкільної освіти

Виставка

гарбузова феєрія
Традиційно на ф-ті початкового навчання проводиться чудова виставка під назвою 
«Гарбузова феєрія»

Осінь  — найкрасивіша пора 
року, що стає справжнім 
натхненням для видатних 

письменників, композиторів, худож-
ників і для кожного з нас. Вона дарує 
щедрий урожай овочів та фруктів. 
Справжнім символом осені є гарбузи. 
Великі, красиві, медові. У цьому заході 
взяли участь студенти першого курсу. 
Нашим завданням було прикрасити 
звичайний гарбуз, використовуючи 
фантазію та креативні ідеї. Тож на екс-
позиції були представлені мотрійки 
й українські козаки, звірі й птахи, каз-
кові персонажі й герої мультфільмів. 
Студенти створили неймовірну красу 
з  яскравих пелюсток і  різнокольо-
рових листочків. Здавалося, що хол 
університету перетворився на осін-
ній сад.

У переддень свята освітян декан 
ф-ту Т.О.  Довженко нагороджувала 
авторів найкращих експонатів. Перше 
місце посіла робота Маргарити та 
Вероніки Бондаренко «Уособлення 
природи». Дівчата зуміли талано-
вито використати техніку ліплення 
з пластиліну. Переможцем у номінації 
«Найоригінальніший» став, виготовле-
ний із природних матеріалів, меланхо-
лійний птах Георгій. Під час роботи ми 
отримали естетичну насолоду, багато 
позитивних емоцій, нових умінь і нави-
чок. Ця подія стала справжнім святом, 
що назавжди залишиться в  нашій 
пам’яті й буде нагадувати, що осінь 
створена не для того, щоб сумувати.

Наталія Дубініна,  
1 курс, ф-т початк. навчання

До Дня українського козацтва

нащадки Славних лицарів-козаків
У цьому році з нагоди Дня Українського козацтва та Дня Захисника України відбулося чимало заходів за участю викладачів та 
студентів-козаків нашого університету.

12 жовтня на істфаці зібралися 
учасники традиційної ХV учнів-
сько-студентської наук. конфе-
ренції «Козацькі читання», у  якій 
взяли участь близько 60 студентів 
та учні 8–11 класів. На пленарному 
засіданні виступили голова оргко-
мітету, ректор, отаман Окремого 
НОЦ Українського козацтва імені 
Г.С. Сковороди, генерал-отаман УК, 
І. Прокопенко та декан істфаку, проф. 
С.  Бережна. Уже третій рік поспіль 
у рамках цієї конференції на істфаці 

проходить науковий дебют першо-
курсників, де вони можуть відчути 
себе вже справжніми науковцями.

Протягом тижня студенти-коза-
ки істфаку на чолі із заступни-
ком Отамана, генерал-осавулом 
УК А.  Губою провели традиційні 
уроки «Козацька слава» серед учнів 
Харківських ЗОШ  №  10, СШ  №  33, 
ЗОШ № 49, ЗОШ № 173, приватного 
НВК «Благовіст». Також делегації ун-ту 
взяли участь в  урочистостях Харк. 
спецшколи  №17, військово-патріо-

тичного клубу «Вікторія», Харківської 
ЗОШ № 26.

У цьому році в козачата було посвя-
чено понад 400 учнів.

14 жовтня представники кошів 
істфаку, укр. мовно-літ. імені 
Г.Ф. Квітки-Основ’яненка й фізвихо-
вання та спорту на чолі з ректором 
І. Прокопенком з нагоди свята взяли 
участь у міській церемонії покладання 
квітів до пам’ятника П. Сагайдачному.

17 жовтня викладачі та студенти 
істфаку відвідали учнів гімназії № 86, 
привітали учасників районного квесту 
джур.

Отже, висока зацікавленість учнів-
ської та студентської молоді, учителів, 
батьків та викладачів у циклі заходів, 
присвячених Дню українського коза-
цтва, свідчить про те, що для нас, 
нащадків славних лицарів-козаків, 
воно є святом, яке символізує зв’язок 
поколінь, збереження коріння укра-
їнського народу, його традицій та 
світогляду.

І.В. Чернікова, доц., заст. декана істфаку,  
осавул УК

М.В. Луценко, доц., заст. декана з наук. роботи 
істфаку

Декан укр. мовно-літ. ф-ту, проф. К. Голобородько  
з гостями й організаторами заходу


