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З міжнародним жіночим днем!
Дорогі студентки, аспірантки, професори,
викладачі та співробітниці університету!

Вітаємо

Жінка в Україні завжди була її символом і уособлювала кращі ознаки нації,
відігравала важливу роль в освіті й суспільному житті в цілому. У ці весняні
дні за давньою і доброю традицією вітаю вас, рідні, кохані, шановні, прекрасні
жінки та дівчата університету з Міжнародним святом 8 Березня!
Дозвольте висловити вам слова вдячності за відданість вибору й високі
досягнення в роботі та навчанні. На вашій мудрості, силі та терпінні тримається
світ. Нехай довкола вас панують кохання і гармонія, а в родинах — тепло,
достаток і затишок.
Щиро дякую вам за зразкове і сумлінне ставлення до своїх обов’язків та за
вагомий внесок у скарбницю надбань рідного університету.
Залишайтесь і надалі чарівними, неповторними, сповненими надій та
оптимізму. Нехай весна постійно живе у вашому серці! Миру вам і кохання!
Від імені чоловічої частини університету з повагою і любов’ю
Ректор

І. Прокопенко

Шевченківські дні

Презентація
«Місячна соната
війни»…
10 лютого на українському мовно-літ.
ф-ті відбулася презентація книги
Леоніда Логвиненка, відомого журналіста, письменника, фотографа.

Ц

я книга — хроніка побаченого,
почутого, пережитого. На зустріч
були запрошені «герої книги», які
розповіли реальні історії про цю
страшну війну. Студенти читали
новели з книги, а сам автор декламував вірші, які нікого не залишили
байдужими. Захід викликав у присутніх глибокі патріотичні почуття,
причетність і відповідальність за все,
що відбувається в країні, вдячність
тим, хто віддав за неї життя.
Дякуємо доц. каф. української та
світової літ-ри Н.М. Левченко за допомогу в організації та активну участь
у заході, небайдужість, відкритість.
В. Глушич, заст. дек. з вих. роботи укр.
мовно-літ. ф-ту ім. Г.Ф. Квітки-Основ’яненка

Перспективи
17 лютого відбулась зустріч ректора ун-ту акад. І. Прокопенка з директором Чеського Центру в Києві Луціє
Ржегоржиковою, на якій обговорили
перспективи вивчення чеської мови
на факультеті славістики.

Л

24 січня 2017 року в нашому ун-ті пройшло традиційне свято «Студент року–2016»,
метою якого є відзначення кращих студентів за номінаціями: «Відмінник навчання»,
«Лідер студентського самоврядування», «Кращий науковець», «Художня творчість та
виконавська майстерність», «Кращий волонтер», «Олімпійські надії». Лауреатам
вручені стрічки «Студент року–2016» та пам’ятні посвідчення.

День рідної мови
Нації вмирають не від інфаркту.
Спочатку їм відбирає мову

Щ

ороку в нашому університеті проводяться урочистості до вшанування великого поета Т.Г. Шевченка. Мета
таких заходів — доповнити, розширити
знання студентів про Шевченка-поета,
Шевченка-художника; виховувати любов
і повагу до Великого Кобзаря, до історичного минулого України, до сторінок історії
народу, який боровся за свою свободу,
шанобливе ставлення до надбань української культури.
Зазвичайно відзначають цю подію
на всіх факультетах ун-ту, але найбільш
масштабно ці дні проходять на укр. мовно-літературному ф-ті. Тож і цього року
відбудеться традиційний конкурс читців
Шевченкової поезії, випуск факультетської газети «Словоцвіт», презентації
та відеоконкурс, присвячені життю
і творчості поета. 10 березня о 18.30
у Книгарні Є відбудеться презентація

Золотий фонд університету
Цього року наукова спільнота святкує ювілей талановитої, знаної в Україні людини,
видатного вченого, чарівної жінки, кращого наукового керівника — Валентини
Іванівни Лозової.

(Ліна Костенко)

21 лютого відзначався Міжнародний день рідної мови.

І
книги проф. Л. Ушкалова «Шевченко:
від А до Я».
У покладанні квітів до пам’ятника
Кобзареві візьме участь адміністрація
ун-ту та всі шанувальники митця.
Вклонімось Кобзареві, шануймо його
спадщину!
Ю.М. Лебеденко, доц. каф. укр. мови

сторія свята, на жаль, має дуже трагічний початок. 21 лютого 1952 року
в Бангладеші влада жорстоко придушила демонстрацію протесту проти
урядової заборони на використання
в країні бенгальської мови. Відтоді цей
день у Бангладеші став днем полеглих
за рідну мову. Минуло багато років. Аж
у жовтні 1999 року на Тридцятій сесії
Генеральної конференції ЮНЕСКО
було запроваджено Міжнародний День
рідної мови як привід для роздумів та
зосередження уваги на мовному питанні. Починаючи з 21 лютого 2000 року,
цей день відзначають і в Україні.

Мета свята — привернути увагу
до підтримки мовного й культурного
розмаїття. ЮНЕСКО трактує поняття
«мова» не лише як засіб для спілкування, але також як культурну спадщину
й вираз культурної ідентичності.
Загалом у світі говорять приблизно шістьма тисячами різних мов,
стверджують дослідники ЮНЕСКО,
але половині усіх мов загрожує
зникнення, серед причин якого
експерти ЮНЕСКО називають війни,
депортації, міграцію, а також мовне
змішування.
Ю.М. Лебеденко, доц. каф. укр. мови

Вісті з факультетів

Дистанційні курси з професійно-орієнтованих
дисциплін на юрфаці
За останні роки розвиток інформаційних технологій зробив актуальною проблему модернізації системи освіти завдяки глобальному явищу, як-от Інтернет, що охоплює широкі шари суспільства та стає найважливішим фактором його розвитку.

В

ідомо, що дистанцiйне навчання —
це навчання з використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних
технологiй, якi забезпечують інтерактивну взаємодiю викладачiв та студентiв
на рiзних етапах навчання i самостiйну
роботу з матеріалами iнформацiйної
мережi.
Характерними рисами дистанційного
навчання є інтерактивність навчання,
що дозволяє налагодити і навіть стимулювати зворотний зв’язок, забезпечити
діалог і постійну підтримку; гнучкість
навчання студентів, що одержують
дистанційну освіту, у виборі місця і часу
навчання; індивідуалізація навчання, що
дозволяє реалізувати індивідуальну
навчальну програму студента; економічність дистанційного навчання знаходить вияв у ефективному використанні навчальних площ; використання
в навчальному процесі нових досягнень
ІТ, які сприяють входженню людини до
світового інформаційного простору, що
забезпечує технологічність навчання;
інформаційна забезпеченість дистанційного навчання характеризується
тим, що студенти отримують доступ
до комплекту необхідних навчальних
матеріалів у електронному вигляді безпосередньо з серверу ВНЗ; відкритість
і об’єктивність оцінки знань студентів,
її незалежність від викладача; висока
самоорганізація студентів, завдяки якій
підвищується творчий та інтелектуальний потенціал, прагнення до здобуття
знань.
У 2015 році всі викладачі юрфаку
пройшли курси підвищення кваліфікації «Методика розробки, впровадження
та викладання курсів відповідного про-

фесійного спрямування у формі дистанційної освіти».
Для кожного викладача було створено персональний обліковий запис
на порталі дистанційної освіти ХНПУ
ім. Г.С. Сковороди.
На платформі Moodle розміщено тексти лекцій, завдання для семінарських
занять та тести для перевірки знань,
широко використовується сайт юрфаку,
який регулярно поповнюється навчально-методичними комплексами з дисциплін нормативного і варіативного циклів.
Під час розробки дистанційних курсів
було виявлено ряд проблем:
Проблема потенційного користувача.
На юрфаці було проведено дослідження, яке мало на меті з’ясувати рівень
навичок студентів користуватися
ІКТ. Результати дивовижні: більшість
студентів має недостатній рівень відповідних умінь і навичок роботи не
тільки зі спеціальними базами даних,
а й із найбільш відомими пошуковими
системами. Юрфак вдячний викладачам каф. інформатики, які скорегували

навчальну програму для студенівюристів в напрямку ознайомлення їх
з особливостями роботи основних баз
даних (Законодавство України, Реєстр
судових рішень, та ін.). Оскільки рівень
потенційного користувача дистанційних
курсів невідомий, останні повинні бути
зрозумілими і для користувача з малим
досвідом роботи з ІКТ.
Проблема викладача. У викладачів
виникають труднощі із застосуванням
нових технологій в освітньому процесі, що пов’язано з відсутністю досвіду
роботу з ІКТ.
Проблема складу дистанційного
курсу. У зв’язку з відсутністю державних
та загальноуніверситетських вимог до
оформлення дистанційних курсів, постає
питання: чи спроможний викладач самостійно вирішувати, як буде виглядати ДК
і які мультимедійні елементи в ньому
будуть застосовуватися? Але незважаючи на зазначені проблеми, на юрфаці
триває робота з упровадження дистанційної освіти.
В.А. Процевський, проф. декан юрфаку

озова Валентина Іванівна
(02.03.1937) — педагог, членкореспондент НАПН України (1992),
проф. (1991), д. пед. наук (1991), Засл.
діяч науки і техніки України (1997),
фахівець з проблем дидактики, народилася в с. Первомайське Зміївського
р-ну Харківської обл. Закінчила
з медаллю Балакліївську СШ № 2 (1954),
з відзнакою Харківський педінститут
ім. Г.С. Сковороди (1959).
Усе життя Валентини Іванівни
пов’язане з педагогічною діяльністю. З 1959 року по 1969 рік працювала вихователем школи-інтернату
№ 6, учителем СШ № 62 м. Харкова.
Навчалася в аспірантурі при каф.
педагогіки нашого ун-ту, одночасно
працюючи в школі, де здійснювала
педагогічний експеримент із теми
«Використання проблемних запитань і завдань для перевірки знань
школярів». У 1972 р. захистила кандидатську, а в 1990 — докторську
дисертації.
Валентина Іванівна пройшла всі
щаблі викладацької кар’єри: від викладача до професора, 20 років завідувала кафедрою, з 2002 року — директор
Інституту педагогіки і психології імені
В.О. Сухомлинського нашого ун-ту,
з 2006 р. — професор каф. ЗП та ПВШ.
В.І. Лозова має близько 200 публікацій, серед яких: монографія «Цілісний
підхід до формування пізнавальної
активності школярів», посібники —
«Пізнавальна активність школярів»,
«Питання теорії навчання і виховання» (у співавторстві), «Формирование
познавательной активности школьников», «Лекції з педагогіки вищої
школи», «Гуманістична дидактика
В.О. Сухомлинського», «Хрестоматія
з педагогіки вищої школи».
Валентина Іванівна — талановитий
і глибокий учений, має свій індивідуальний стиль наукового керівника,
який проявляється в умінні генерувати
ідеї, концептуально думати, організовуючи наукове співробітництво.
Високий професіоналізм і глибина
знань, принциповість, доброзичливість, інноваційність ідей, прогностичність мислення стали запорукою
створення В.І. Лозовою потужного
наукового потенціалу не тільки
в ХНПУ імені Г.С. Сковороди, а й за
його межами.
В.І. Лозовою підготовлено 14
докторів (І. Прокопенко, А. Троцко,
С. Золотухіна, В. Гриньова, О. Іонова,
О. Попова, Т. Рогова, Л. Рибалко,
О. Камишанченко, Н. Волкова,
А. Гура, М. Васильєва, С. Микитюк,
Л. Герасименко) і 57 кандидатів педагогічних наук.
Нагороджена Валентина Іванівна
значком «Відмінник народної освіти»
(1976), медаллю А.С. Макаренка (1987),
медаллю Н.К. Крупської (1990) знаком
«В.О. Сухомлинський» (2005), знаком
«К.Д. Ушинський» (2007). Іменний
стипендіат з гуманітарних наук
Харківської обласної державної адміністрації (2005), дипломат обласного
конкурсу «Вища школа — кращі імена»
в номінації «Викладач фундаментальних дисциплін» (2005). Переможець
ХІІ обласного конкурсу «Вища школа
Харківщини — кращі імена» в номінації «Науковець» (2010).
У 1997 р. за значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих
спеціалістів, плідну науково-педаго-

гічну діяльність Указом Президента
України В.І. Лозовій присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки
і техніки України».
Шановна Валентино Іванівно,
дорогий і любий наш Учитель!
Своїм становленням як учених ми
зобов’язані Вам! Саме Ви помітили
в кожному з нас ту іскру, яка здатна
запалити полум’я наукового пошуку.
Спілкування з Вами наповнює наше
життя новим змістом наукових
і людських відносин. Відсутність усілякого формалізму, постійне бажання допомогти порадою, наповненим
життєвим досвідом, гуманне ставлення й підтримка в будь-яку хвилину
життя надавали і надають нам сили
й натхнення. Вас відрізняє дивовижна
якість: спрямовувати і змінювати
життя людини, її діяльність, наміри,
пошуки на краще. Ваше слово для нас
завжди на вагу золота. А ще Ви талановито вмієте пишатися своїми учнями, радіти їхнім успіхами.
Ваш талант організатора формувався й у роки cтворення та керівництва кафедрою педагогіки (з 1982–
2002 рр.), яка зараз майже повністю
складається з докторів і кандидатів
наук. Ви організували чудовий колектив зі своїх учнів, закоханих у свою
справу, відданих своєму Вчителеві,
професії, що прагнуть наповнити
життя кафедри молодістю, новими
ідеями, особливим педагогічним змістом. Саме з Вашої ініціативи і за безпосередньої участі на кафедрі, в університеті створювалися, проводилися численні різноманітні конкурси,
педагогічні читання, науково-практичні конференції, семінари, круглі
столи, засідання опорних кафедр. Ви
були біля витоків організації конкурсу педагогічної майстерності, який
проводиться в університеті вже 31
рік, створення Інституту педагогіки і психології, де Ви були першим
його директором. Ви для нас приклад ученого, що любить науку і відданий їй. Ми завжди захоплюємося
Вашою енергією, активною участю
в різні роки в роботі спеціалізованих радах в університетах Харкова,
Луганська, Бєлгорода, у численних
міністерських комісіях за освітою,
конференціях, семінарах, круглих
столах. Сьогодні Ваші учні працюють в освітніх установах: школах,
інститутах, університетах різних
міст України, Росії, США, Швейцарії,
Ізраїлю. Прийміть від нас найщиріші
вітання з Ювілеєм. Нам дуже хочеться, щоб усі у світі дізналися про нашу
глибоку шану до Вас, про нашу вічну
і ніжну любов і вдячність.
З любов’ю і вдячністю — Ваші учні та
члени каф. загальної педагогіки та ПВШ
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Навчання передусім

Корисно знати

Новий Порядок призначення
і виплати стипендій

З 1 січня 2017 року Кабінетом Міністрів України затверджено новий Порядок призначення і виплати стипендій студентам ВНЗ, аспірантам і докторантам, які
навчаються за денною формою навчання.

А

кадемічними стипендіями є: стипендії, засновані Президентом України,
ВР України, Кабміном України; ординарні
(звичайні) академічні стипендії; стипендії
підвищеного розміру. В ун-ті розроблено
і затверджено Вченою радою (протокол
№ 1 від 10 лютого 2017 р.) Положення
про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів ХНПУ імені
Г.С. Сковороди, згідно з яким у межах
коштів, передбачених для виплати стипендій, ун-т призначає академічні стипендії студентам відповідно до рейтингу успішності,
який складається на підставі об’єктивних та
прозорих характеристик, прямих вимірів
навчальних досягнень здобувачів вищої
освіти з кожного навчального предмета
і до якого включаються всі студенти університету, які навчаються на певному ф-ті
за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю та не мають
академічних заборгованостей.
Студент вважається таким, що має академічну заборгованість, коли він протягом
навчального семестру до початку поточного семестрового контролю, визначеного
навчальним планом, з будь-якої навчальної дисципліни набрав менше, ніж 60 балів;
під час семестрового контролю з будь-якої
навчальної дисципліни отримав менше, ніж
60 балів.
Право на соціальні стипендії мають
студенти, які не отримують академічних
стипендій, не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання,
включені до рейтингу, не перебувають на
державному утриманні (крім дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів (курсантів) ВНЗ, які
в період навчання у віці від 18 до 23 років
залишилися без батьків) та не перебувають
в академвідпустці, із числа: дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування; осіб, які мають право на отримання
соціальної стипендії відповідно до статей

20–22 і 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менший, ніж три роки; осіб, батьки
яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менший, ніж 15 років, або
загинули внаслідок нещасного випадку
на виробництві чи стали інвалідами I або II
групи; осіб, визнаних учасниками бойових
дій відповідно до пункту 19 частини першої
статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та
їх дітей; дітей, один із батьків яких загинув
(пропав безвісти) у районі проведення
АТО, бойових дій чи збройних конфліктів
або помер унаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних у районі проведення
АТО, бойових дій чи збройних конфліктів,
а також унаслідок захворювання, одержаного в період участі в АТО; дітей, один із
батьків яких загинув під час масових акцій
громадянського протесту або помер унаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час масових акцій громадянського протесту; дітей, зареєстрованих як
внутрішньо переміщені особи; осіб, яким
призначені соціальні стипендії Верховної
Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей
з малозабезпечених сімей; дітей-інвалідів
та осіб з інвалідністю I–III групи; студентів із
сімей, які отримують допомогу відповідно
до Закону України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям».
Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до стипендіальної комісії ф-ту із заявою, у якій зазначаються такі
дані: прізвище, ім’я та по батькові; число,
місяць, рік народження; зареєстроване та
фактичне місце проживання; підстава для
отримання соціальної стипендії та копії відповідних документів.
Є.О. Ольховський, зав. науково-метод. центру організації навч. процесу

Покращуймо науковий рейтинг!
В ун-ті плідно працює Центр рейтингування та трансферу технологій (зав. центру д. пед. н.,
проф. С.С. Ермаков), який займається розміщенням електронних версій фахових наукових
видань вишу на спеціалізованих сайтах та в наукометричних базах даних, а також консультує
викладачів щодо індексів цитування та шляхів покращення наукових рейтингів.

О

сновний ресурс центру — сайт «Фахові наукові видання ХНПУ імені Г.С. Сковороди»
(http://journals.hnpu.edu.ua/ojs/). Саме на цій
видавницькій платформі представлені всі
фахові видання ун-ту: кожен збірник має власну веб-сторінку з вичерпною інформацією про
видання, вимогами до публікацій та архівом
з 2012 р. За весь час існування здійснено більше
50 тисяч запитів на перегляд матеріалів користувачами із багатьох країн світу (у тому числі
з України, Росії, країн Євросоюзу, США, Канади,
Китаю тощо). Статті, розміщені на сайті, прирівнюються до публікацій у виданнях України, які
включені до міжнародних наукометричних баз,
відповідно до вимог наказу МОН України від 17
жовтня 2012 р. № 1112 (зі змінами, внесеними
наказом МОН України від 03.12.2012 р. № 1380).
Також усі фахові видання ун-ту зареєстровано
в міжнародних каталогах періодичних видань
та наукометричних базах даних Ulrichsweb
Global Serials Directory, OCLC WorldCat, Index
Copernicus, Open Academic Journals Index,
Research Bible, BASE, Google Scholar, ERIH PLUS,
мають ISSN на паперові та електронні версії.
Співробітники центру консультують професорсько-викладацькій склад з питань ство-

рення та наповнення бібліографічних профілів
у системі Google Scholar, наразі створено 588
профілів, за цим показником наш ун-т посідає
4 місце по Україні. Крім того, створено також
бібліографічний профіль ун-ту, до якого увійшли всі найбільш цитовані наукові праці
представників професорсько-викладацького складу: кількість цитувань — 16262, індекс
Гірша — 50, 14 місце по Україні серед університетських профілів у системі Google Scholar.
Ця робота продовжується й надалі.
За ініціативи керівництва ун-ту представники центру виступають на радах ф-тів
з доповіддю «Індекси цитування та шляхи
покращення наукових рейтингів», відповідають на питання викладачів та заохочують їх
до співпраці.
Усіх, хто цікавиться власними науковими
показниками та хоче дізнатися більше про
можливості покращення свого наукового рейтингу — запрошуємо до нас на консультацію:
ХНПУ імені Г.С. Сковороди, вул. Алчевських,
29, к. 207, тел. 752–59-02. E-mail: alina.
krivobokova@hnpu.edu.ua.
А. І. Кривобокова, редактор центру
рейтингування та трансферу технологій

Наукові зустрічі

Від Біблії до Шекспіра

17 січня філологічна спільнота нашого ун-ту та гості з інших закладів зібралися на
розширеному засіданні кафедри укр. мови на презентації англомовної книги Андрія
Івановича Даниленка «Від Біблії до Шекспіра: Пантелеймон Куліш (1819–1897) і формування української літературної мови».
А.І. Даниленко — один із найцікавіших
мовознавців зарубіжжя, проф. каф. сучасних
мов і літератур в університеті «Пейс» у м. НьюЙорк (Pace University, New York), який працював
на каф. української мови та закінчив докторантуру в нашому ун-ті. Крім того, Андрій Іванович
є співробітником Українського наукового ін-ту
при Гарвардському ун-ті, членом багатьох
американських, європейських, українських
професійних товариств.
У книзі А. Даниленка вперше Кулішеві
переклади Біблії і творів Шекспіра розглянуто в контексті творення нової української
літературної мови у двох історичних частинах
України — Галичині та Наддніпрянщині.
Для Куліша одним із головних був принцип багаторегіональності, яка передбачає
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багатство говіркових і діалектних форм,
а другий — європейськість. Куліш був першим, хто намагався гідно репрезентувати
українську літературну мову на європейському щаблі.
Присутні заворожено вслухались у кожне
слово автора. Ті відомості про життєвий і творчий шлях Куліша-мовознавця (чи краще мовотворця?) незабаром доповнять лекційні курси
викладачів історії мови, історичного коментаря з українського правопису, сучасної укр.
літ. мови та ін.
А ще дякуємо А.І. Даниленкові за поповнення кабінетів мови й літератури нашого ф-ту
цінними виданнями, які допоможуть студентам із зацікавленням «гризти граніт науки».
Ю.М. Лебеденко, доц. каф. укр. мови

Ювілей

Самостійна робота

Самостійна робота з іноземними студентами на ф-ті славістики є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом, —
вважає декан факультету славістики проф. Т.П. Стаканкова. — Її головна мета, яку ставлять перед собою викладачі факультету, — засвоєння знань, умінь, навичок, а також формування мовленнєвої компетенції.
тексти лекцій та матеріали — для
самостійної роботи. Для іноземних
студентів читається курс методики викладання російської мови як
іноземної. Ці студенти отримують
завдання, пов’язані з викладанням
російської мови в країнах, які вони
представляють. Тематика курсових
робіт, а також наукових досліджень
орієнтована на зіставлення.
Формуванню інтересу до самостійного роботи в іноземних студентів
сприяє підготовка викладачами конспекту до кожного заняття, творчих
індивідуальних завдань, створення
необхідного методичного матеріалу
для організації самостійної роботи
цієї групи студентів.
авчальний час, відведений
На факультеті існує система взадля самостійної роботи з іно- ємодопомоги: українські студенти
земними студентами, регла- надають допомогу іноземцям. За це
ментується навчальними планами наші студенти отримують додаткові
і становить близько 2/3 загального бали в підсумковій атестації.
Викладачі базових кафедр ф-ту
обсягу навчального часу студента,
відведеного для вивчення конкрет- намагаються індивідуалізувати та
ної дисципліни.
диференціювати самостійну роботу
Зміст самостійної роботи з кожної іноземних студентів, оскільки вони
дисципліни філологічного напряму відрізняються різним рівнем підговизначається програмою дисципліни, товки.
методичними матеріалами, завданняРезультативності самостійної
ми та вказівками викладача.
роботи студентів сприяють активні
Усі викладачі факультету мають методи її контролю. Викладачі кафедр
досвід роботи в іноземній аудиторії. використовують вхідний, поточний,
На кафедрах факультету підготов- проміжний контроль, самоконтроль,
лені необхідні навчальні посібники, підсумковий контроль та контроль
методичні рекомендації, адаптовані залишкових знань і вмінь.

Н

Самостійна робота проводиться як
в аудиторний, так і в позааудиторний
час.
На ф-ті регулярно проводяться
кураторські години, які, до речі, внесені до розкладу занять, присвячені
культурі народів і країн, з яких прибули іноземні студенти. Матеріали,
апробовані в групах, потім успішно
використовуються під час педагогічних практик. Щорічно адміністрації
шкіл, де проходять практику іноземні студенти, висловлюють подяку
університету за проведену виховну
роботу в школах міста.
Іноземні студенти залучаються
до наукової роботи. Щорічно на ф-ті
проходить «День словників». У цьому
заході беруть участь усі іноземні
студенти. Кожний із них готує доповідь, з якою виступає перед великою
аудиторією. Випускники магістратури
публікують свої наукові дослідження
у наукових збірниках.
Позитивно оцінюючи досвід роботи факультету славістики з цього
питання, слід зазначити, що для
підвищення ефективності самостійної роботи іноземних студентів у їх
фаховій підготовці необхідно звернути увагу на міжпредметні зв’язки.
Розвитку мовленнєвої компетенції
повинні сприяти не тільки випускові
кафедри ф-ту, але й усі кафедри ун-ту,
які забезпечують навчальний процес
зі спеціальності.

Патріотичне виховання

День Соборності України

22 січня 2017 р. у Харкові відбулася церемонія покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку з нагоди Дня Соборності України.

У

заході взяли участь голова
ХОДА Юлія Світлична, заступник
Харківського міського голови
Михайло Фатєєв, голова Харківської облради Сергій Чернов, представники міської
ради, обласних органів влади, громадських
організацій та вишів, ветерани, військові,
духовенство, небайдужі харків’яни, а також
студенти та викладачі нашого ун-ту на чолі
з ректором І. Прокопенком.
Під час заходу учасники вшанували
хвилиною мовчання тих, хто загинув за
незалежність і територіальну цілісність
України.

А напередодні на істфаці відбулася науково-практична конференція
(з міжнародною участю) «Соціальнополітична активність молоді в умовах
формування громадянського суспільства», яка проводилася спільно з НТУ
«ХПІ», ХНУ будівництва та архітектури, ГО «ОНОЦ Українського козацтва
ім. Г.С. Сковороди», Харківським НДІ
козацтва та Академією військово-історичних наук і козацтва.
Учасники конференції працювали
в секціях: «Державотворчі та цивілізаційні здобутки українського народу в світо-

глядних орієнтирах молоді», «Державна
молодіжна політика як фактор суспільнополітичної активізації молоді в Україні»,
«Традиції козацтва в реалізації молодіжної політики», «Трансформація цінностей
молоді в глобальному світі», «Цінності та
традиції молодіжних субкультур».
Робота конференції надихнула
науковців продовжити зустріч навесні
за «круглим столом», присвяченому
100-річчю подій Української революції
1917–1921 рр.

Вітаємо Ольгу Олексіївну Кузнецову,
докт. філософії, проф. каф. музичноінструментальної підготовки, Віцепрезидента Асоціації піаністів-педагогів Європи, Секретаря Національної
всеукраїнської музичної спілки з ювілеєм!

Н

айголовнішими рисами в професійному портреті
Ольги Олексіївни
є сумлінність
і відповідальність, професіоналізм та організаційний талант. У 1991–1996 р.р. вона
працювала деканом музично-педагогічного ф-ту, з 1983 р. заснувала та
понад 25 років завідувала каф. музики
та образотворчого мистецтва, кафедри
музично-інструментальної підготовки.
Особливе місце в музичному житті
України та Європи посіли засновані професором О.А. Кузнецовою
ще у 2002 р. міжнародний конкурс
«Fortissimo», що не має аналогів
у світі, та міжнародні конференції
«Мистецькі читання», а також музичні
вечори в Харківському художньому
музеї, Будинку Вчених тощо. Її багаторічна сумлінна праця неодноразово була відзначена в Україні (знак
«Відмінник освіти України», відзнака
Міністерства культури «За досягнення в розвитку культури і мистецтв»,
бронзова медаль та грамота ХНПУ
імені Г.С. Сковороди, золота медаль
та грамота Національної всеукраїнської музичної спілки).
Треба було мати неабиякий талант,
уміння та наснагу, щоб іще 30 років
тому заснувати та очолити оркестр
народних інструментів ХНПУ імені
Г.С. Сковороди «Слобожанські візерунки», який згодом за активну концертну діяльність придбав звання
«Народного художнього колективу».
Шановна Ольго Олексіївно, бажаємо Вам великого людського щастя,
енергії та оптимізму, вірних друзів,
нових творчих звершень, талановитих і вдячних учнів та довгих років
плідної праці в нашому славетному
університеті!
Колектив кафедри

Виставка
Сьогодення музею

І.В. Чернікова, доц.,
заст. дек. з вих. роб. істфаку

Афганістан болить в моїй душі…

16 лютого 2017 року минає 28 років відтоді, коли СРСР вивів свої війська з Демократичної Республіки Афганістан.

Х

оч і сплило немало
часу, але наслідки тієї
війни й досі тяжіють
над тими, хто був змушений
брати в ній участь.
З цієї нагоди 16 лютого
2017 року на ІІІ курсі істфаку
ХНПУ імені Г.С. Сковороди
відбувся студентський
науковий
семінар
«Сходознавчі студії» (кер:
доц. каф. всесвітньої історії
Л.М. Ямпольська) на тему:
«Радянсько-афганська
війна 1979–1989 рр. в контексті
локальних війн ХХ століття».
Засідання почалось з перегляду
документального фільму «Секретні
матеріали «Операція «Шторм-333»,
яка і поклала початок радянськоафганській війні 1979–1989 років,
котра стала справжнім потрясінням
для СРСР.
Під час зустрічі студенти мали
змогу заслухати 2 доповіді п’ятикурсників:

раз переконатися в тому,
що ці події залишаться
в нашій пам’яті назавжди, адже через горнило радянсько-афганської
війни пройшло більше 160
000 українців. Із них 2378
загинули, у тому числі 60
вважаються зниклими
без вісти або полоненими. Поранення отримали
більше 8000 українців,
з них 4687 повернулися
додому інвалідами. І є ті,
«Радянсько-афганська війна 1979– хто отримав високе звання — Герой
1989 рр. в контексті локальних війн Радянського Союзу.
ХХ століття: інтервенція чи інтернаціЗахід мав важливу виховну мету,
ональний обов’язок» Сергія Войтенка адже нам, молодому поколінню,
та «Зовнішній фактор громадянської історикам за фахом, необхідно збевійни в Афганістані 90-х рр. ХХ століт- регти пам’ять про Афганську війну,
тя» Назара Мельника.
об’єктивно оцінувати ті події і розпоЗустріч була цікавою, пізнаваль- відати про них у майбутньому своїм
ною, адже студенти мали змогу обго- учням. той подвиг наших співвітчизворити дискусійні питання, висло- ників.
вити свої погляди щодо ставлення
Сергій Войтенко,
модератор «Сходознавчих студій» істфаку
та власної оцінки тих подій та ще

Пам’яті Героїв Небесної Сотні

22 лютого на українському факультеті відбулося вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні та учасників АТО.
23 роки Україна не знала війни. Наш
народ пишався тим, що в буремні 90-ті,
Україні вдалося зберегти мир. Але війна
не обійшла нашу державу тепер. Ще довго-довго з покоління в покоління будуть
передавати батьки синам і дочкам,
а ті — своїм дітям спогади про героїв, що
залишили життя земне у 2013–2014 рр.,
бо ця подія сколихнула весь світ, не
залишила байдужою жодної душі. Ще
рік тому ми з вами не знали дуже багатьох слів, пов’язаних з війною, тепер же
майже кожну родину так чи інакше опалило полум’я військових дій. Ще декілька років тому ми не особливо звертали
увагу на слова «Слава Україні — Героям

слава», а тепер ці слова набули нового
змісту. Наразі вже точно зрозуміло,
кому ці слова адресовані, і ні в кого
немає сумнівів, що ці герої — хлопці,
що зі зброєю в руках захищають крихкий східний кордон України, лікарі, які
в мирний час повертають поранених
в АТО з того світу, волонтери, на плечах яких тримається наша армія. На
наш захід завітали волонтер, кандидат
педагогічних наук, доцент кафедри
історії педагогіки і порівняльної педагогіки АНЖЕЛА ОЛЕГІВНА ДЕНИСЕНКО та
ДМИТРО СОРОКА, з позивним «Ворон»,
командир взводу 93-ої ОМБр, захисник
Донецького аеропорту, кавалер орде-

ну Богдана Хмельницького ІІІ ступеня,
український учений, фізик-експериментатор. Студенти вшанували пам’ять героїв-захисників нашої Батьківщини, почули відповіді на всі хвилюючі питання.
Ми безмежно вдячні Вам за зустріч, відкритість, поради та слушні роз’яснення.
Кожного дня, щогодини Україна завдяки таким чоловікам-відчайдухам, серед
яких і наші славні земляки, виборює
право бути суверенною, єдиною державою, ми просимо у Бога одного: аби
вони якнайшвидше повернулися додому живими і здоровими до своїх матерів,
дружин і дітей.
ССМ укр. мовно-літ. ф-ту
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лютому 2017 р. в музеї історії ХНПУ імені Г.С. Сковороди
відкрито тимчасову археологічну
виставку розкопок, здійснених студентами та викладачами істфаку під
кер. зав. археологічної лабораторії
доц. В.В. Колоди. У 2016 році експедицією вивчено понад 500 кв. м.
території с. Мохнач Зміївського
р-ну Харківської обл., досліджено
9 комплексів хозарського часу. На
виставці представлені матеріали, які
складаються з предметів воїнського
поховання, знахідок на городищі та
підйомного матеріалу.
Запрошуємо до музею!
Ю.М. Жульова, ст. лаборант музею

Підсумки
Газета визначає
кращих
31 січня відбулося традиційне
засідання круглого столу, у межах
якого підбито підсумки публікацій за
2016 р., визначено найбільш активних кореспондентів, нагороджені
найактивніші факультети, кафедри,
викладачі, студенти. За кількістю
публікацій І місце поділили істфак
та український мовно-літературний ф-т.
Редакція газети «Учитель» висловлює вдячність деканам, викладачам,
студентам, які були активними позаштатними кореспондентами й зацікавленими читачами нашої газети.
Тож сподіваємося на творчу співпрацю в майбутньому.
Редакція газети «Учитель»

УЧИТЕЛЬ
УЧИТЕЛЬ

Здоров’я

З

Тиждень закоханих

«Love Land — ХНПУ»

СНІД — не спить!

а шість місяців 2016 р. в Україні за даними Українського центру контролю за
соціально небезпечними захворюваннями
МОЗ України було зареєстровано 7 612 нових
випадки ВІЛ-інфекції (з них 1 365 дітей до
14 років). Усього з 1987 р. в Україні офіційно
зареєстровано 287 970 нових випадків ВІЛінфекції, від СНІДу в Україні померло 39 887
осіб. Найбільш ураженими ВІЛ-інфекцією
регіонами є Дніпровська, Донецька,
Київська, Миколаївська й Одеська області,
а також Київ. Ці дані дозволяють стверджувати, що маховик епідемії не зупиняється.
Якщо в 2005 р. через сексуальні контакти
інфікувано 33 відсотки людей, у яких було
виявлено ВІЛ-інфекцію, то в 2012 р. цей відсоток зріс до 51. Уперше більше половини
нових випадків передачі ВІЛ-інфекції відбулося через незахищений секс. У 2015 р.
цей показник склав 60 відсотків. Більшість
випадків інфікування ВІЛ в Україні сьогодні
реєструються в молодих людей віком від 15
до 30 років.
Україна залишається лідером у Європі
за масштабами поширення ВІЛ-інфекції. За
оцінками експертів UNAIDS, в Україні з ВІЛінфекцією живе близько 290 тисяч осіб.
І тільки кожен другий знає про свій діагноз — станом на 1 квітня 2016 р. на обліку
в Україні перебуває 128 455 ВІЛ-позитивних
пацієнтів. Щороку кількість ВІЛ-позитивних
людей в Україні зростала, але з 2005 р. число
нових випадків ВІЛ (прискорення епідемії)
щорічно зменшується: у 2005 році порівняно з 2004 роком — плюс 15,6 %, а в 2011
році порівняно з 2010 роком — плюс 3,4 %.
У 2012 році вперше в історії України епідемія ВІЛ/СНІДу сповільнилася — за даними
офіційної статистики в 2012 р. темпи поширення ВІЛ-інфекції (кількість нових випадків
ВІЛ) виявилися нижчими, ніж у 2011 році.
Це стало результатом роботи національних
програм з уразливими групами і масштабних інформаційно-просвітницьких кампаній з профілактики ВІЛ/СНІДу. У 2013–2015
роках через скорочення програм по
боротьбі зі СНІДом темпи епідемії знову
почали зростати.
У зв’язку з цим, варто пам’ятати, що запорукою здоров’я кожного з нас є дотримання
елементарних норм гігієни, морально-етичних принципів та ведення здорового способу життя, і жодна державна програма чи
передовий медичний препарат не зможе
вдало вирішити проблему, як її осмислення — запобігти. Пам’ятаймо, СНІД — не
спить.
Ю. Бойчук, проф., зав. каф. здоров’я людини
і корекц. освіти

Теплі зустрічі

Ось уже 18 століть поспіль закохані всього світу відзначають найромантичніше свято року — День Святого Валентина. І тільки
в нашому університеті воно триває протягом тижня.
ХНПУ стати найщасливішими, бо акція «Веселі обійми», яка
проходила протягом дня — це можливість подарувати всім
тепло та позитивні емоції.
П’ятниця розпочалася з теоретичних знань про кохання,
адже пройшла неймовірно корисна інтерактивна лекція
«Мовою кохання». Також відбулася зустріч з представниками
ОСС ВНЗ Харкова «Єднаємо серця». На жаль, представників
було дуже мало, а це свідчить про те, що голови самоврядування інших ВНЗ не готові до співпраці. Закінчився вечір як
завжди теплим «Вечором творчих сердець», де ми вкотре
переконалися, що наші студенти найталановитіші.
Другий тиждень почався з інтелектуально-розважального
конкурсу «Хто зверху», де наші дівчата довели, що жіноча інтуїція здатна перемогти чоловічу логіку! У цей день працювала
виставка — обмін фотографіями «Сузір’я сердець», де кожен
із нетерпінням хотів поділитися своїми світлинами з іншими.
14 лютого в холі корпусу на Валентинівській пройшов
ярмарок талантів, де кожен мав змогу скуштувати смаколики,
озпочався тиждень закоханих із традиційного загаль- придбати сувеніри для коханих, відвідати цікаві майстерноуніверситетського дебатного турніру «Сто тисяч слів класи та фотоательє «Щасливі моменти кохання», а також
про кохання», у якому кожен студент мав змогу пока- офіційно зареєструвати шлюб у нашому студентському РАГСі.
зати свої ораторські здібності. Перемогу здобула команда
Яскравим завершенням тижня став святковий мюзикл
юрфаку. Також у цей день пройшов фотоквест нашим містом «Love land — ХНПУ». Неймовірні емоції, прекрасні костю«Вічна загадка кохання». У квесті взяли участь усі найактив- ми, неперевершені актори організували справжнє свято
ніші та найкмітливіші студенти нашого ун-ту, які зробили любові, свято талантів, свято єдиної родини, що об’єднує
оригінальні тематичні фотографії та організували власну сковородинівців.
фотовиставку.
А ми ще раз вітаємо усіх зі святом! Цінуйте та бережіть
Наступний день тижня розпочався з інтелектуальної гри свою любов, а ті, хто ще не знайшли свою половинку, не
«Що? Де? Коли?» під назвою «Кохання об’єднує». Перемогу засмучуйтеся, скоро весна, чекайте та дочекаєтеся.
одержав економфак. Також цей день допоміг студентству
Карина Вакуленко, голова ССМ
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Любов у педагогічному

День закоханих кожен куточок
університету сповнений чарівними подіями. У вестибюлі нас
зустрічали піснями про кохання. Також
тут проходив святковий ярмарок, де
можна було придбати щось цікаве
для себе або для своєї половинки.
Студенти худграфу пропонували
намалювати ваш портрет. Була можливість сфотографуватися зі своїми
друзями в оригінальній кабінці. Та, на
мою думку, найбільше зацікавлення
викликав імпровізований РАГС, де
«брали шлюб» закохані пари! Ще більш
романтичний настрій викликала вели-

чезна кількість паперових сердець, на
яких кожен бажаючий написав про
свої почуття. Там можна побачити
зізнання в коханні своїй другій половинці, друзям, навіть вислови про те,
що студенти люблять їсти та спати. Це
надзвичайно піднімає настрій і тим,
хто залишає записи, і тим, хто читає їх.
Якщо хтось хотів, але соромився
зізнатися в коханні, то була можливість скористатися спеціальними
скриньками для листівок, що є на
факультетах.
У цей день усі мають бути щасливими, тому навіть, якщо у когось немає

другої половинки, ви все одно отримали свою порцію теплих обіймів, адже
університетом мандрують групи студентів, які обіймають усіх бажаючих,
даруючи їм гарний настрій.
Та найочікуваніша подія цього
дня — це, звичайно ж, мюзикл «Любов
у педагогічному».
Щиро дякуємо всім, хто брав участь
в організації цього свята. Такі заходи
об’єднують студентів з різних факультетів, створюють затишок в університеті.
Тетяна Бєловол, ІІІ курс, фізмат;
Світлана Габараєва, І курс, істфак

Незвичайний рекорд

Дружні обійми об’єднують

Обережно: гепатит!

Печінка — найбільший за розміром
орган людини, її вага у дорослої людини
досягає 1,2–1,5 кг. Печінка в нашому
організмі виконує декілька важливих
функцій (енергетична, травна, кровотворна, захисна, детоксикаційна). Слід
стежити за своїм організмом і убезпечитися від хвороб печінки.

Д

іяльність печінки ще не вдалося відтворити штучним шляхом. Апарати
штучного кровопостачання і «штучна
нирка» існують, але апарат «штучна печінка» — поки фантастика. Якщо відмовить
печінка, то смерть наступає через 1–5 днів.
Уся венозна кров з усіх ділянок тіла проходить через печінку. Вона є резервуаром
крові, у ній постійно знаходиться 0,5 л крові.
Печінка — єдиний орган, що здатен повністю
відновитися, навіть при збереженні всього
лише 25 % нормальної тканини. Стан шкіри
(еластичність, колір), волосся (відсутність
ламкості, блиск), нігтів (блиск) залежать від
регулярного надходження в організм вітамінів «краси» — A, D, E, за засвоєння яких відповідає печінка. Провідною є функція знешкодження організму від токсинів та інших шкідливих продуктів. Саме печінка першою бере
на себе удар, коли людина порушує режим
харчування. Нараховується більше 50 різних
захворювань печінки, серед яких найчастіше
зустрічаються цироз та вірусні гепатити —
А, B, C, E, F, G. Гепатит — запалення печінки.
Залежно від тривалості протікання гепатит
буває хронічним і гострим. Гострий гепатит
може протікати дуже важко, може викликати
печінкову недостатність і загибель хворого.
Хронічний гепатит має тривале протікання,
з ускладненнями і може закінчитися повною
втратою функцій печінки. Віруси, що викликають гепатити, проникають до організму
через забруднені продукти харчування, воду,
під час контакту з хворими; під час незахищених статевих контактів, під час вагітності
й пологів від хворої матері до дитини; під
час переливання крові. Симптомами гепатиту є швидка втомлюваність, схильність до
депресій; грипозні прояви; жовтяниця; біль
у правому підребер’ї. Ці симптоми є сигналом для того, щоб обмежити фізичні навантаження, відмовитися від уживання алкоголю,
жирної, гострої їжі, фаст-фуду, соусів. Дуже
шкідливі для печінки енергетичні напої, деякі
лікарські засоби, наркотики, синтетичні харчові добавки і консерванти. Якщо виникають
такі симптоми, треба негайно звернутися до
лікаря.
Алла Галій, доц. каф. здоров’я людини
і корекц. освіти
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Міжнародні контакти

20 січня український мовно-літературний ф-т імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка
гостинно зустрів волонтерів з Австралії, Індонезії, Єгипту, Китаю та Туреччини.

З

устріч відбулася за ініціативи студентки IV курсу Анни Корніленко,
яка є організатором проекту міжнародних обмінів ВМГО «AIESEС» за підтримки
адміністрації ф-ту й ун-ту.
Студенти розповіли нашим іноземним друзям про ун-т і його історію,
провели екскурсію до музею та підготували святковий концерт, на якому
колектив «Лілея» чарував усіх присутніх
українськими піснями. Кожна делегація
студентів розповіла про свою країну,
традиції, їжу, населення й систему освіти. Молодь ф-ту мала змогу поставити
питання до наших друзів, особливо
цікаво було почути про враження від
України та Харкова. У свою чергу студенти з Китаю захопили нас гарним
настроєм, жартами та новорічною піснею, адже Новий рік у Китаї починаєть-

ся 28 січня. Єгиптяни зачарували своєю
відвертістю та неймовірним співом,
який поринув глибоко в душі та серця
кожного. Молодь із Туреччини віднесла
нас у фантастичний світ національних
пісень і танців, всидіти на місці не міг
жоден студент.
Гості були приємно вражені атмосферою зустрічі. Вони відзначили, що наші
студенти мають високий рівень володіння англійською мовою, активні, сміливі
та впевнені в собі.
Також разом зі студентами ф-ту
волонтери підтримали міжнародний
флеш-моб «UNITED UKRAINЕ» до Дня
Соборності України.
Ми щиро вдячні нашим іноземним
друзям за зустріч та досвід спілкування.
В.В. Глушич, заст. дек. з вих. роботи укр.
мовно-літ. ф-ту

Практика

Не помилилась з вибором

Завершилась практика студентів IV курсу ф-ту іноземної філології, яку вони проходили в кращих школах Харкова. Про свої перші кроки в ролі вчителя розповідає
студентка Олександра Образцова.

П

рактику з англійської мови проходила на базі Харківської спеціалізованої школи № 165 у 5-В класі. У школі
створені всі умови для проходження
практики. Кабінети англійської мови
забезпечені новітньою навчальною
літературою, сучасними технічними
засобами. Відвідування уроків допомогло мені зрозуміти, як треба будувати
власні уроки, який матеріал обрати і як
його презентувати учням. Готуючись до
залікових уроків, я дуже хвилювалась
і тому уважно вивчала методичну літературу, консультувалася з учителями та
методистами. Під час практики я набула багато практичних умінь і навичок,

навчилася проводити уроки різних
типів з англійської мови; працювати
з наочністю в класі, виготовляти дидактичний матеріал для уроків, проводити
класні години, організовувати позакласну роботу з англійської мови. Так,
мною було розроблено та проведено
позакласний захід з англійської мови —
квест до «Дня Святого Валентина»,
у якому брали участь учні всіх п’ятих
класів. Окрім цього, у зв’язку з роком
японської мови в Україні проведено
позакласний захід з японської мови. Під
час практики я зрозуміла, що не помилилась, коли обрала професію вчителя
англійської мови.

Когда верстался номер
•• 25–26 февраля в спортклубе
«Унифехт» в рамках соревнований
«Спорт протягом життя» среди студентов вузов ІІІ–IV у. а. прошли соревнования по фехтованию, в которых
под руководством преподавателей
каф. фехтования (И. Кривенцовой,
В. Клименченко, И. Горбаня, А. Иванова),
приняли участие две команды наших
студентов, занявших І и ІІ место среди
11 вузовских команд. Призерами
стали: Е. Горбачук, Я. Сыч, Н. Лариков,
А. Махонин, А. Зеленцова, Д. Клименко,

Я. Земскова (ФВиС); Р. Свичкарь,
П. Исаева, К. Мелихова (экономфак).
Студентки ф-та иностр. филол.
Т. Калашник, С. Демина, А. Полковник,
Е. Рыбас, С. Курченко (гр. 32 а/н) и ф-та
славистики Б. Кайгородцева (гр. 41 р/а)
также внесли свой вклад в копилку баллов родного ун-та.
•• 28.02.2017 г. состоялся Кубок
Атамана среди студентов ХНПУ имени
Г.С. Сковороды. І место — у института
экономики и права, ІІ — у истфака, ІІІ —
у физмата.

Профорієнтація

Студент на один день

21 лютого до нашого університету завітали абітурієнти та взяли участь в акції
«Студент на один день».

12 лютого 2017 р. на площі Конституції студенти нашого ун-ту приєдналися до встановлення Рекорду дружніх обіймів.
Організатори запевняють, що завдання заходу не змагальне. Мета рекорду — об’єднати якомога більше людей, аби показати,
що разом вони сильніші. Окрім Харкова, захід одночасно відбувся у Львові та Ужгороді. Загалом участь в акції взяли понад тисячу
людей: 433 учасники у Львові, 404 — у Харкові та 170 — в Ужгороді. Результат заходу зафіксував представник Національного
реєстру рекордів України.

Нова гра

Хлопці чи дівчата?

Учні побували на заняттях, у музеї,
ознайомилися з особливостями студентського життя, дізналися про активну громадську діяльність студентів. Декани ф-тів
запросили усіх на День відкритих дверей,
який відбудеться 29 березня. Наприкінці

26 січня на фізматі відбувся розважальний захід «Хто кращий?»
— Ми писали сценарій та готувалися два місяці, — зауважила заст. декана
фізмату Н.О. Яциніна, — Усе для вас,
наші студенти.
Це вже не перший такий конкурс між командами хлопців та
дівчат. Питання про те, яка ж стать
насправді слабка, а яка сильна, цікавить студентів. Цього року те, що
дівчата кращі, доводили В. Бойко,
К. Водолазька, М. Авраменко,
Я. Заніборщ. У команді ж хлопців
були В. Дикий, О. Мокляк, Є. Зінченко,
В. Джамелов. Наставляли гравців
неперевершені ведучі та капітани команд А. Катериніна (3МФ) та
В. Дівенко (3МІ). Незалежними суддями були студ. Д. Руденко та викл.
каф. інформатики Д.В. Столбов.
Гра складалася з нестандартних
цікавих завдань, на які хлопці та
дівчата відповідали по черзі за певний проміжок часу. Нечесним здався

учні відвідали святковий концерт, присвячений життю та творчості Григорія
Савича Сковороди. Ми раді були зустріти
абітурієнтів у стінах нашого університету.
І з радістю чекаємо на нові зустрічі.
ССМ

Оголошено конкурс
Факультет славістики запрошує
студентів університету
взяти участь у літературному конкурсі

Д
конкурс, де за 90 секунд хлопці мали
почистити картоплю, а дівчата скласти
рамку. У кінці журі підбили підсумки.
Дівчата, що на жаль програли, отримали ліхтарики, щоб «пролити світло»
на переможців — команду хлопців, які

відсвяткували свою перемогу солодким тортиком.
Такі заходи роблять студентські
роки більш насиченими та надовго
залишаються в нашій пам’яті.
Тетяна Бєловол, ІІІ курс, фізмат

о розгляду приймаються оригінальні твори українською та
російською мовами (поезія, мала
проза, літературна критика).
Матеріали (обсяг до 10 сторінок,
шрифт Тimes New Roman 14, інтервал
1,5) в електронному та текстовому
варіантах приймаються на кафедрі
світової літератури (корпус «В», к. 404;

e-mail: kaf-world-literature@hnpu. ua) до
01.05.2017 р.
Журі конкурсу: д.ф. н., проф.
М.Ф. Гетманець — голова, д.ф. н., проф.
А.Т. Гулак, д.ф. н., проф. О.С. Силаєв,
к.ф. н., доц. А.Г. Козлова.
Підсумки конкурсу будуть оголошені у травні 2017 р.
Т.П. Стаканкова, проф., декан ф-ту славістики
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Традиції

ЧуньЦзе — це свято весни

28 січня за місячним календарем настав рік Вогняного Півня, який згідно з китайською
традицією святкували на кафедрі східних мов ф-ту іноземної філології протягом
декількох днів.

З

давніх-давен на передодні
ЧуньЦзе (Свята весни) китайці
ховались у своїх маєтках від величезного чудовиська Ніан (у перекладі Ніан — це «рік»). За легендою,
чудовисько щороку вилазило з моря

й пожирало все живе на своєму
шляху. Однак скоро кмітливі китайці
дізнались, що Ніан боїться червоного кольору та сильного шуму. Так
з’явилася традиція святкувати Новий
рік у червоному одязі, а під час свята
палити феєрверки й петарди.
Виступи в торговельному центрі
«Караван», у парку імені Горького
і, звичайно ж, у нашому ун-ті були
сповнені яскравим різноманіттям
талантів. Студенти співали китайські
та японські пісні, танцювали, читали
вірші, гуморески, демонстрували
техніку східних бойових мистецтв
(наприклад, тайцзицюань). Крім того,
у багатьох гостей свята була унікальна
можливість відвідати майстер-класи
та навчитися мистецтву ієрогліфіки
та орігамі.
У рік Вогняного Півня студенти-сходознавці бажають усім бути яскравими, сміливими, веселими. Геть буденність і передбачуваність! Хай ваше
життя заграє яскравими барвами!
Яна Верзулова, IV курс ф-ту іноз. філологіі

весела масляна

туденти скуштували відмінні
млинці, взяли участь у народних
забавах, прогнали мороз і закликали
тепло. На святкування завітали наші
друзі з природничого факультету, які
підготували смачні та веселі подарунки для студентів українського факультету. Ми щиро дякуємо Вам за активну
громадську діяльність та співпрацю.
Вітаємо вас зі святом, дорогі друзі!
Хай завжди будуть поруч найдорожчі люди. Нехай все життя вас оточує

любов — така ж солодка, як найсмачніший мед, і така ж гаряча, як масляничне багаття!
26 лютого студенти та викладачі
нашого уні-ту взяли участь у святкуванні фінального дня масляного
тижня. Разом з трудовими колективами Київського району Харкова
вони пройшли у святковій колоні
від оперного театру до Майдану
Незалежності.

ЕраЗмус + КА1 вже в нашому
університеті

Еразмус+ — це програма Європейського Союзу на період 2014–2020 рр., що підтримує освітні та соціальні проекти, сприяє встановленню партнерських зв’язків між
навчальними закладами, фінансує навчальну та наукову мобільність. Протягом 6
років передбачається надання грантів та можливостей для навчання близько 4 млн.
осіб та 125 тис. організацій, виділивши на це 63 % загального бюджету Програми
Еразмус+, що складає загалом 14,7 млрд. євро.
ля українських вишів ця програма відкриває можливість співпрацювати з європейськими ун-тами
як з ВНЗ-партнерами з метою організації обміну студентами, викладачами
та адміністративним персоналом. Це
прекрасна нагода отримати або вдосконалити навички управління міжнародними проектами, покращити свій
організаційний потенціал, відкрити
нові горизонти для інтернаціоналізації вищої освіти, для подальшої участі
в майбутніх міжнародних проектах
з партнерами з усього світу.
Ми раді повідомити, що в цьому
році нашому ун-ту випала прекрасна нагода долучитися до участі
в програмі Еразмус+ за напрямом КА1: Навчальна (академічна)
мобільність, як ВНЗ-партнеру Ун-ту
економіки Бидгоща (Польща). Цей
напрям має на меті саме реалізацію міжнародної ступеневої та
кредитної мобільності студентів та
мобільності викладачів. Тож у січні
2017 р. на ф-т фізвиховання завітав

Головний редактор
Iрина Бикова

Пам’ятаємо

Мовна стипендія імені
проф. О.Г. Муромцевої

Не залишайтеся байдужими!

Легенда
украинского спорта

У

же четвертий рік поспіль, 16-го лютого
на укр. мовно-літературному ф-ті відбулося вручення стипендії імені д. філол.
н., проф. О.Г. Муромцевої (19382008), яка
все життя викладала в нашому ун-ті й стала
засновником і першим зав. кафедри українознавства. Ініціатори й меценати цієї
події — професор І.В. Муромцев та наукові
учні Ольги Георгіївни — викладачі-мово
знавці з різних ун-тів Харкова. Цього року
іменну стипендію отримали магістрантка
Марина Потапова (укр. ф-т) і студенткадругокурсниця Галлі Лейбенко (ф-т мистецтв) за високі результати у вивченні
української мови та її популяризацію,
а також за активну участь у громадській
діяльності. Вона є учасницею вокального
гурту «Лілея», виступає з колективом на
різних арт-майданчиках Харкова, встигаючи при цьому навчатися на відмінно.
Галлі Лейбенко з першого курсу заявила
про себе в мовних конкурсах та олімпіадах, посівши 2016-го року І перше місце
на Всеукраїнській студентській олімпіаді
з української мови для студентів-нефілологів. Тож цією нагородою стипендіатки підтвердили свій рейтинг успішності й високого визнання своїх досягнень.
О.О. Маленко, проф., зав. каф. українознавства та лінгводидактики

25 січня 2017 року студенти-волонтери істфаку відвідали Центр соціально-психологічної реабілітації дітей, який знаходиться за адресою: вул. Краснодарська, 102 а.

С

туденти принес
ли одяг, книги,
іграшки та, звичайно ж, солодощі, які
так люблять діти. Зараз
у центрі знаходиться 25
постояльців від 3 до 16
років.
Волонтери провели
відкритий урок, присвячений Дню дитячих
винаходів, допомогли їм
зробити домашнє завдання і прекрасно провели
час. Діти виявилися дуже
товариськими, допитливими. Зовні установа

нагадує дитячий садок,
але характер закладу
інший. Тут тимчасово
живуть діти, стосовно
яких вирішується головне питання: чи можливо їх повернути назад,
до батьків, чи потребуватимуть державного
захисту. В останньому
випадку часто мова йде
про позбавлення батьківських прав та пошуку прийомної сім’ї або опікунів.
Коли дитина потрапляє
до притулку, головне
завдання його працівни-

ків — допомогти вирішити ті проблеми, через які
батьки поки не можуть
повною мірою виконувати свої обов’язки. Так
само допомогти діткам
можуть волонтери,
спонсори й багато інших
людей, які не залишаються байдужими.
Сьогодні як ніколи
ми повинні пам’ятати,
що українці — це один
народ, ми маємо допомагати всім людям, дітям,
які цього потребують.
Студенти, волонтери,
викладачі — усі можуть
допомогти матеріально
або ж психологічно, відвідавши Центр соціально-психологічної реабілітації для дітей, інтернат, госпіталь. Ніколи не
залишайтеся байдужими
до чужого горя!
Альона Дронь, в.о. голови
волонтерського комітету
істфаку

Театр уж полон, ложи блещут…

Студенты факультета славистики посмотрели спектакль «Укрощение строптивой» в украинском драматическом театре имени
Т.Г. Шевченко. «Для многих это был первый визит в этот театр, — отметила доц. каф. мировой литературы О.П. Ильиницкая,–
но, однозначно, не последний, о чём свидетельствуют их отзывы».
С первых же минут спектакль заинтересовал меня. На мой взгляд, это и стало предпосылкой такого ошелоВместе с актёрами мы переживали, радовались и смеялись. мительного успеха.
В зале царила особая, душевная атмосфера. Спектакль,
Яна Васильева, 2 р/с
интерпретированный на современный лад смотрелся
Комедия стоит того, чтобы потратить на неё своё время,
легко, сопровождался очень органичной музыкой.
вдоволь посмеяться над искромётным юмором её героев,
Екатерина Лисицына, 21 р/с полюбоваться на великолепные костюмы и необычные
Это был мой первый поход в театр в Харькове: в городе, декорации, да и просто приобщиться к высокому. Ведь за
в котором я живу (Северодонецк Луганской области), театр каждым каламбуром этой удивительной истории прячется
уже давно не работает. Весь спектакль моё внимание удер- сама жизнь, такая же строптивая, как и главная героиня
живала талантливая игра актёров. Особенно понравилась спектакля.
актриса, игравшая роль Катарины.
Виктория Тоцкая, 2 р/а
Виктория Норова, 21 р/с
Я думаю, что пьеса Шекспира «Укрощение строптиДо этого я не бывала в драматических театрах, счи- вой» продолжает быть актуальной и сейчас, поскольку
тая это скучным и неинтересным занятием, чем-то в наше время женщины стали слишком самостоятельными
старомодным. Но после просмотра спектакля «Укрощение и иногда забывают, как это — быть нежной и покладисстроптивой» моё мнение кардинально изменилось. той. Спектакль был поставлен на украинском языке, это
Этому способствовали и праздничная атмосфера, и игра не вызывало никаких проблем у зрителей, так как перевод
актёров, и интересные декорации, и яркая музыка. Я чув- текста был выполнен на высоком профессиональном уровствовала себя частью всего происходящего на сцене — не, а дикция актёров впечатляла своей выразительностью
передо мною словно ожили страницы пьесы и её герои. и чистотой.
Все, кто работал над постановкой, явно любят своё дело.
Виктория Котенко, 2 р/с

Спорт

Старти–2017

ССМ укр. мовно-літ. ф-ту

Співпраця

Д

Волонтери

Культпоход

22 лютого на українському факультеті відбулося свято весни та сонця, добра та
веселощів — Масляна!

С

Переможці

польський спеціаліст з лекціями
та семінарами на тему: «Фізичне
виховання та менеджмент у спорті»,
наші ж викладачі поділяться своїм
досвідом з науковцями та студентами Ун-ту економіки в червні 2017
року. А також один зі студентів ф-ту
фізвиховання зможе долучитися
до кредитного обміну навчаючись
в Ун-ті економіки Бидгоща протягом
семестру. Після завершення навчання видається академічна довідка
міжнародного зразка й усі результати успішності зараховуються нашим
ун-том. Програма покриває витрати
на навчання, проживання та дорогу.
Сподіваємося, що ця перемога ф-ту
фізвиховання стане рушійним стимулом для наших колег та студентів на
шляху до наукової та дослідницької
самостійності, активізації мобільності студентів і науково-педагогічних
кадрів, підвищення конкурентоспроможності університету на європейському просторі.

•• Жіноча збірна ун-ту з гандболу, в складі якої дівчата з ф-тів ФВ і спорту, іноз. філ., юрфаку (тренер
О.І. Чуприна), перемогла в обласних щорічних змаганнях «Спорт протягом життя» серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV р.а.
Харк. області.
•• На початку січня студент економфаку Роман Свічкар
виборов І місце на Турнірі сильніших фехтувальників
України в м. Києві

тури. Змагання відкрили ректор ХНПУ акад. І. Прокопенко
та Президент федерації волейболу Харк. обл. А. Попов Усі
учасники змагань були нагороджені пам’ятними сертифікатами та книгами про історію українського волейболу.
Золоті медалі турніру вибороли хлопці збірної команди
ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Газета зареєстрована в управлiннi
з преси Харкiвської обласної
адмiнiстрацiї. Свiдоцтво
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Вихователь —
дитячих душ творець!

Почесніше праці на світі немає
Ти — вікової мудрості знавець,
Який на труднощі в роботі не зважає.
О скільки треба ласки і турботи,
Щоб у житті розкрилася дитина…
А після років довгої роботи
Ти з гордістю сказав:
«Оце — Людина!»
Влада Бірюкова, 12 гр., дошфак

І.В. Кривенцова, доц., голова спортклубу

Педагог ХХІ століття

Все пізнається в порівнянні
В житті завжди знайдеться кращий —
У спорті, музиці, навчанні, —
Завжди сильніший є і слабший.
Та все ж навчаються усі,
Ніхто не родиться майстрами,
Нас вчать бабусі, дідусі,
Брати і сестри, тато й мама.
Але хто справді вміє навчати?
Хто у цій справі приклад, Бог?
Напевно, всі зуміють відгадати —
Це вчитель наш, це педагог!
Аліна Божко, 21 гр., дошфак

О. Коваленко, проф. керівн. Центру МС і МО
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Администрация университета,
факультета ФК и спорта,
кафедра спортивных игр

Поетична сторінка

•• 28–29 січня в м. Києві студенти ф-ту ФВ і спорту Євген
Горбачук та Святослав Ярох вибороли золоті нагороди в командній першості Чемпіонату України з фехтування серед юніорів. А в особистій першості Євген Горбачук
завоював бронзову медаль.
•• 03–05 лютого в м. Одесі студент ф-ту ФВ і спорту Кирило
Склончак переміг на Чемпіонаті України серед юніорів
з боротьби самбо.

Турнір до ювілею Юрія Пояркова
07–08 лютого на базі нашого ун-ту в навчально-спортивному корпусі ім. Ю.М. Пояркова відбулися студентські
змагання з волейболу серед чоловічих команд. Турнір був
присвячений 80-річчю нашого випускника, легендарного
чемпіона Юрія Михайловича Пояркова. У змаганнях взяли
участь команди: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, ХНУ імені
В.Н. Каразіна, ХНУ радіоелектроніки, ХДА фізичної куль-

В

(10.02.1937–10.02.2017)

день своего 80-летия
после продолжительной
болезни скончался Юрий
Михайлович
Поярков —
легендарный
волейболист,
игрок сборной СССР (1960–1968),
двукратный олимпийский чемпион
(1964 и 1968), бронзовый призёр
Олимпиады-72, двукратный чемпион
мира (1960 и 1962), обладатель Кубка
мира 1965 г., двукратный чемпион
Европы (1967 и 1971), чемпион СССР
1967 г., Заслуженный мастер спорта
СССР (1964), герой трех Олимпиад.
В 2007 году Юрий Поярков включён
в Книгу рекордов Гиннеса. Имеет
многочисленные правительственные
награды.
Юрий Михайлович — выпускник
Харьковского пединститута (1963 г.).
С 1995 по 2011 гг. профессор
Ю.М. Поярков заведовал кафедрой
спортивных игр, воспитал целую
плеяду молодых спортсменов.
Соавтор 4‑х учебников «Спортивные
игры», более 30 научных статей
о спорте. Юрий Поярков отличался
высоким интеллектом, талантами
не только в спорте, но и в науке,
искусстве, считая спорт его высшим проявлением. Много лет он
был членом исполкома Федерации
волейбола Украины, Президентом
теннисного клуба «Уникорт», депутатом городского совета, Почетным
Гражданином города Харькова
и области.
Символично, что день рождения
и смерти Юрия Михайловича практически совпадает с днем рождения волейбола. Символично также то, что Юрий
Михайлович всегда считал спортивные
игры основой спорта, и в последние
месяцы его жизни кафедра спортивных
игр была переименована в кафедру
олимпийского и профессионального
спорта и спортивных игр.
Именем Пояркова в 2008 году
был назван корпус, где расположен
факультет физического воспитания
и спорта. В память о великом спортсмене ф-ту физического воспитания
и спорта будет присвоено имя великого спортсмена ХХ столетия.
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