
Запрошуємо

Створюймо енциклопедію 
разом!

Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» запрошує до співпраці, 
результатом якої стане сучасна й широко доступна Велика українська енциклопедія.

Науковці всіх спеціальностей 
і спеціалізацій нашого універси-

тету згідно з рішенням виконавчої 
ради візьмуть участь у підготовці та 
укладанні матеріалів для національ-
ного широкомасштабного видавни-
чого проекту «Велика українська 
енциклопедія» (ВУЕ) — багатотом-
ного енциклопедичного видання 
універсального характеру, публі-
кація якого запланована до 2026 
року, згідно з Указами Президента 

України «Про Велику українську 
енциклопедію». Цей видавничий 
проект покликаний систематизу-
вати наукові знання про розвиток 
людської цивілізації і внесок України 
у світову історію й культуру та спри-
яти їх поширенню. ВУЕ буде не лише 
друкованим виданням, але й сучас-
ним довідковим онлайн-сервісом, 
ефективним пошуковим та навчаль-
ним ресурсом.

Підготувала І.А. Бикова

Велике прибирання

ЧиСте довкілля
Майже три тижні в нашому закла-

ді тривала традиційна весняна 
екологічна акція «Чисте довкілля», 
у  якій взяли участь працівники 
адміністративно-господарської 
частини, співробітники бібліотеки, 
професорсько-викладацький склад 
кафедр, студенти з усіх факультетів. 
Було прибрано навчальні корпуси 
та гуртожитки, територія навколо 
них. Особливо активно працювали 

25 березня під керівництвом ректо-
ра І.Ф. Прокопенка над благоустроєм 
ділянки університетського дендрарію, 
територію якого заплановано розши-
рити. Для цього були спиляні старі 
дерева, прибрано каміння, викопано 
ями для посадки нових дерев. Крім 
того, у дендрарії з’явився молодий 
березовий гай, який посадили пред-
ставники з усіх факультетів.

М.А. Алієв, гол. інженер ун-ту

Валеологічна акція

молодь обирає здоров’я
Напередодні 7 квітня, коли відзначають Всесвітній день здоров’я, за сприяння 
природничого ф-ту та каф. здоров’я людини і корекційної освіти була проведена 
загальноуніверситетська валеологічна акція «Здоров’я молоді — здоров’я нації».

В організації та проведенні акції взяли 
активну участь не лише викладачі 

й студенти всіх ф-тів, а й представни-
ки міських лікувально-профілактич-
них установ, благодійних організацій, 
зусилля яких скеровані на пропаганду 
здорового способу. З вітальним словом 
до учасників акції звернулися: ректор 
ун-ту акад. І.Ф.  Прокопенко та засл. 
лікар України, гол. лікар Харк. обл. 
центру здоров’я В.М.  Святаш. Вони 
звернули увагу на те що здоров’я — 
це найвища цінність людського життя 
та закликали шкільну, й студентську 
молодь бути відповідальними в став-
ленні до власного здоров’я.

Виступи творчих та спортивних 
колективів ф-тів були феєричними, 
зокрема пізнавальним був виступ вале-
ологічної агітбригади Веселівської ЗОШ 
«Вітамінка», яка у 2016 р. посіла перше 
місце на Міжнародному фестивалі 
«Веселка миру» у номінації «Молодь 
обирає здоров’я» (Словакія). Гарний 
настрій створили композиції у виконан-
ні танцювального колективу «Реноме» 
Центру дитячої та юнацької творчості 
№ 3 Київського р-ну м. Харкова.

Сподіваємось, що науково-про-
світницька валеологічна акція спри-
яла усвідомленню цінностей здо-
рового способу життя, формування 
валеологічної культури, спонукала 

юнаків та дівчат до розуміння того, 
що піклування про своє здоров’я — 
це найбільш вигідні інвестиції у влас-
не майбутнє.

Крім того, 6 квітня на українсько-
му ф-ті відбулась екологічна акція 
здоров’я. Комітети факультетської 
Спілки підготували низку завдань, де 
студенти мали змогу проявити себе, 
дізнатись багато корисної та цікавої 
інформації про здоров’я.

Спортивний комітет підготував 
естафети та конкурси, культурно-масо-
вий — запалив студентів драйвовим 
флешмобом, навчальний та науко-
вий — підготували брейн-ринг, комітет 
декоративно-прикладного мистецтва 
створив святкову атмосферу заходу.

7–8 квітня відбулася VІІ Все-
українська науково-практична кон-
ференція «Педагогіка здоров’я», яка 
була проведена нашим ун-том спільно 
з Інститутом модернізації змісту осві-
ти МОН України та Чернігівським обл. 
інститутом післядипломної пед. освіти 
імені К.Д. Ушинського на базі каф. фізич-
ної реабілітації Чернігівського НТУ. 
У конференції взяло участь понад 150 
учасників майже з усіх регіонів України. 
За матеріалами конференції видано два 
томи наукових праць.

Юрій Бойчук, д.п. н., проф. зав. каф. здоров’я 
людини і корекційної освіти 

Актуальне питання

СтатуС уЧителя в науковому диСкурСі
28–29 березня 2017 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у новому складі (голова — д.п.н., проф., акад. НАПН України, ректор ун-ту І.Ф. Прокопенко).

Проведено захисти докторських 
і  кандидатських дисертацій із 
цікавих і корисних у науковому та 

практичному плані: роботи з порівняль-
ної педагогіки, в яких відображено теорію 
і практику формування культури здоров’я 
школярів у Польщі (Т.С. Єрмакова, наук. 
консультант — д.п.н., проф. О.М. Іонова), 
проблеми правового виховання 
учнів старшої школи Великої Британії 
(І.І. Степаненко, наук. кер. — д.п.н., проф. 
Л.А. Штефан) і дисертація з проблеми реа-
лізації професійно-педагогічного потен-
ціалу преси у процесі фахової підготовки 
майбутніх учителів (К.М. Фендріков, наук. 
кер. — д.п.н., проф. Л.Д. Зеленська).

Особливий інтерес науковців викликала 
докт. дисертація С.О. Васильєвої, (наук. кон-
сульт. — д.п.н., проф. О.В. Попова) на тему: 
«Розвиток професійного статусу вчителя 
у вітчизняній педагогічній теорії та практи-
ці (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.)», 
достовірність якої забезпечили численні 
офіційно-нормативні, архівні документи, 
науково-педагогічні матеріали фондів 
бібліотек України, спогади вчителів, викла-
дачів ВПНЗ тощо. Предметом обговорення 

стало не тільки теоретичні положення щодо 
визнання «статусу вчителя», а відображен-
ня реального його стану, неоднозначність 
його в різні періоди розвитку держави.

На захисті було розглянуто шляхи, засо-
би, напрями підняття статусу вчителя як 
то: зв’язок з кращими вчителями, надан-
ня науково-методичної допомоги в роз-
робці педагогічних проблем, проведення 
конкурсів творчих робіт учителів, обмін 
досвідом, зародження шкіл передового 
педагогічного досвіду, які об’єднували 
найкращих учителів, здійснення пропа-
ганди педагогічних знань, налагодження 
зв’язку кафедр педагогіки і шкіл; органі-
зація науково-педагогічних товариств, 
«педагогічних читань», заохочення кра-
щих учителів до навчання в аспірантурі, 
створення позитивного образу педагога 
в художній літературі, кінематографі, ЗМІ, 
запровадження нагород «Заслужений 
вчитель школи УРСР», 1957  р., медаль 
«А.  Макаренко» (1964  р.), нагрудні 
знаки «Відмінник освіти СРСР» (1956 р.), 
«Відмінник народної освіти» (1964 р.).

Звернуто увагу на те, що згодом (60–
90 рр.) з’явилися численні дослідження, 

статті у журналах, газетах, присвячені про-
блемі професіоналізму вчителя, його авто-
ритету. У ці роки у педагогічних закладах 
України відкрилися кафедри педагогічної 
майстерності (перша — у Полтавському 
державному педагогічному інституту імені 
В.Г. Короленка під керівництвом академіка 
І. Зязюна), характерним стало введення 
обов’язково курсу «Педагогіка і методи-
ка виховної роботи», посилення уваги на 
проходження атестації для вчителів (один 
раз в п’ять років), сприяння створенню 
авторських шкіл В.  Сухомлинського, 
О.  Захаренка, методик, технологій 
В. Шаталова, М. Мартинової та ін.

Але з болем у серці науковим това-
риством було констатовано поступове 
(з  кінця 90-х років) падіння престижу 
вчительської праці зокрема через склад-
ну соціально-економічну ситуацію, що 
склалася в Україні в цей час.

Заслуговують на увагу запропонова-
ні докторанткою С. Васильєвою напрями 
використання цінних надбань на сучас-
ному етапі, зокрема підвищення соці-
ального статусу професії в економічній 
та престижнісній складових проф. ста-

тусу вчителя на держ. та регіональному 
рівнях; розвиток нац. самосвідомості, 
громадянськості й патріотизму вчителя 
на тлі усвідомлення ним приналежності 
до свого народу, його культури, потреби 
в боротьбі за його національний і соці-
альний прогрес; удосконалення змісту, 
форм і методів підготовки й перепідго-
товки вчительських кадрів; створення 
сприятливих умов для самоосвіти вчи-
теля; створення в навчальних закладах 
інноваційного середовища, що сприяє 
розкриттю творчого потенціалу вчителя; 
формування стійкої професійної спрямо-
ваності вчителя як ціннісно-смислового 
підґрунтя його професійної діяльності та 
самовдосконалення; забезпечення для 
вчителів можливостей для розробок 
і публікування навчально-методичних 
матеріалів.

Може, слід взяти до уваги й замисли-
тись над такою важливою проблемою, бо 
ще Платон говорив, що посада вчителя 
набагато вагоміша за найвищі посади 
в державі.

С.Т. Золотухіна, д.п.н., проф.,  
заступник голови Ради
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Ярмарок вакансій

Школа Чекає молодих 
і креативних уЧителів

11 квітня 2017 року в ХНПУ імені Г.С. Сковороди відбувся урочистий Ярмарок вакансій 
для випускників (спеціалістів) денної форми навчання.

За прогнозом, у 2017 році універ-
ситет закінчують 2866 осіб, у тому 

числі:
 • денної форми навчання  — 
1573 особи (1074 бакалаври, 499 
спеціалістів);

 • заочної форми навчання — 911 осіб 
(480 бакалаврів, 431 спеціаліст).

Інститут підвищення кваліфікації, 
перепідготовки — 382 особи (350 спе-
ціалістів за програмою перепідготовки 
і 32 магістри).

У розподілі взяли участь 497 випуск-
ників денної форми навчання. Із них 
навчалися за рахунок державного 
бюджету 304 особи, за контрактом — 

193 особи. Серед випускників 4 інва-
ліди, 5 сиріт.

Головним досягненням універси-
тету в  працевлаштуванні молодих 
спеціалістів є стовідсоткове надання 

робочих місць за фахом у закладах 
освіти.
Т.І. Родченко, зав. відділом працевлаштування

Говорять випускники
Владислав Гамзатов (ф-т психології та 

соціології):
«Ці 5 років дали мені глибокі 

знання, навички роботи з  дітьми. 
Я зрозумів, що це моє покликання. 
Найбільше на мій світогляд впли-
нули М.А. Кузнецов, Б.В. Хомуленко 
та й інші викладачі. За ці роки дуже 
потоваришував з одногрупниками. 
Зараз я розподілився до ЗОШ № 35 
Донецької області».

Аліна Кондратенко (ф-т початк. навч. та 
укр. мовно-літ. ф-т):

«Найбільшого досвіду здобула на 
педпрактиці. Уже працюю в 4 класі ЗОШ 
№ 142. Цього року набиратиму 1-й клас, 
сподіваюся, що батьки моїх випускників 
зроблять мені гарну рекламу. А ще я отри-
мую другу освіту на укр. мовно-літ. ф-ті.

Я вдячна ун-ту за отримані знання 
й пишаюся своєю alma mater».

Підготувала Ю.М. Лебеденко

Подія

великодні дзвони
20 квітня відбулося традиційне, але 

кожного року неповторне універси-
тетське свято Великодні дзвони, під-
готовлене Молодіжним центром ун-ту.

Викладачі, співробітники, студен-
ти вшанували Бога в  час Світлого 
Христового Воскресіння та вклонили-
ся пам’яті героїв, що загинули в боях за 
звільнення Донбасу. На заході висту-
пили доктор богослов’я, протоієрей 

отець Сергій та ректор І. Прокопенко. 
Творчі колективи ун-ту подарували 
присутнім нову змістовну духовну та 
патріотичну концертну програму, яка 
не залишила нікого байдужими. Нехай 
це свято сьогодні й завжди наповнює 
наші душі щирою вірою, помисли — 
добром, а серця — любов’ю.

Н.П. Грицаненко, дир. Молодіжного центру

Завжди в строю

Гордіcтю і  славою університету 
є  ветерани Другої світової війни 

професори Михайло Федосійович 
Гетьманець та Сергій Іванович 
Дорошенко, а також учасники бойо-
вих дій, дир. студмістечка Геннадій 
Михайлович Пальніков, доц. каф. 
олімп. та проф. спорту та спорт. ігор 
Ігор Борисович Грінченко, ст. викл. 
каф. соц., політ. та культуролог. Віталій 
Вікторович Носенко.

Особливо хочеться вклонитися 
нашим ветеранам М.Ф. Гетьманцю та 
С.І. Дорошенкку, які все життя присвя-
тили підготовці вчителів-словесників, 
близько 60 років пропрацювали в сті-
нах ХНПУ імені Г.С. Сковороди, про-
йшовши шлях від викладача до професо-
ра. Девізом цих мудрих і щедрих душею 
людей стали слова: «Мій університет — 
моє життя». І це не в минулому, обидва 
ветерани й зараз не втрачають можли-
вості поспілкуватися з новим покоління 

молодих учителів, поділитися власним 
педагогічним досвідом, роздумами 
з найактуальніших проблем сучасності.

Так, у  цьому році Михайло 
Федосійович двічі зустрічався з пер-
шокурсниками, при чому друга зустріч 
була пов’язана з вивченням курсу істо-
рії давньоруської літ-ри, де він постав 
перед першокурсниками як учений-
літературознавець, професор, відомий 
дослідник «Слова о полку Ігоревім». 
Студентська аудиторія завжди із захо-
пленням слухає мудрі слова науковця, 
тому що кожна така зустріч — справ-
жня подія для студентів. Невичерпна 
енергія та життєва сила, світлий та 
ясний розум людини, яка в  вересні 
переступила поріг 93 років залишає 
глибоке враження в студентів. 

Напередодні свята Перемоги ми 
бажаємо всім ветеранам доброго 
здоров’я та творчого натхнення!

А. Козлова, доц. каф. світ. л-ри

Шановні ветерани, професори, студенти і співробітники!

Щиро вітаю усіх Вас із Днем Великої 
Перемоги над фашизмом у Другій світо-
вій війні! Цей переможний день завжди 
викликає почуття гордості за наш народ 
та гіркий сум від того, що за перемогу 
була сплачена надто велика ціна — міль-
йони життів наших співвітчизників, перед 
священною пам’яттю яких ми схиляємо 
голови.

Особлива шана тим, хто загинули або піддалися тортурам у концтаборах 
та на окупованій території. І ми низько вклоняємося та складаємо глибоку 
вдячність ветеранам, які на своїх плечах винесли тягар війни та підняли країну 
з руїн у повоєнні роки. Ми уславлюємо тих, хто в тилу самовідданою працею 
наближав перемогу. Ми, ваші онуки і правнуки, у вічному боргу перед вами 
за обірвану війною юність, за зразки мужності, силу духу, самопожертву, які 
ви виявили в боях за рідну Україну.

Вітаючи всіх із Днем Перемоги, бажаю ветеранам Другої Світової та інших 
військових конфліктів міцного здоров’я, родинного благополуччя, довгих 
років, нехай береже вас Господь Бог, посилає щасливу долю! Нехай в Україну 
прийде довгоочікуваний мир, взаєморозуміння та процвітання!

З повагою                                                                              І. Прокопенко, ректор
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Думка

пізнаємо майбутню профеСію
Нещодавно в ХНПУ імені Г.С. Сковороди на базі каф. загальної педагогіки та ПВШ 
відбулася олімпіада з педагогіки.

Коли ми вперше зайшли до ауди-
торії, що згодом стала для нас 

і трибуною, і сценою, і шкільним кла-
сом, і  танцмайданчиком, і  кафе, то 
побачили з одного боку вимогливі та 
водночас турботливі очі членів журі, 
наставників, керівників, а з другого — 
допитливі погляди учасників, пред-
ставників різних факультетів нашого 
університету. Перед початком дійства 
«кити» кафедри дали свої настанови 
та побажання, наголосили на тому, що 
це не просто конкурс, у якому панує 
конкуренція, а й цікаві зустрічі, що 
допоможуть знайти багато нових 
друзів-однодумців. І з кожним днем 
надавали все більшого та більшого 
сенсу цим мудрим словам.

Дні минали швидко й динамічно. 
Начебто тільки-но пройшов творчий 
тур, аж ось і теоретичний, практич-
ний, і тести вже написані. Кожен з ета-

пів олімпіади розкривав учасників 
по-новому. За ці дні ми приміряли на 
себе багато ролей: оповідач, оратор, 
опонент, співак, танцівник, колега, 
друг; відкрили силу-силенну невідо-
мого нині й до сих пір незвіданого. 
Наш інтелектуальний запас виріс 
у рази.

Тому хочемо висловити щирі слова 
подяки всім педагогам, які кожного 
дня допомагали нам, підтримували, 
підкладали хмизу до наших «пала-
ючих педагогікою сердець». Увесь 
педагогічний колектив кафедри дав 
потужний поштовх кожному з  нас 
у реалізації себе як майбутнього педа-
гога. Своїм прикладом мудреці дове-
ли, що ми маємо бути таким ж фахів-
цями, спеціалістами, Педагогами 
з великої літери.

Юлія Снісаренко, 34 у/а гр.,  
укр. мовно-літ. ф-т

Молода наука

промоутери математики
27 березня в межах тижня математики на фізматі ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
відбулася конференція «Промоутери математики», у роботі якої взяли участь 
студенти І–ІV курсів.

Учасники конференції на достой-
ному рівні представили резуль-

тати своїх наукових досліджень за 
такими напрямами: Методи тео-
рії ймовірностей та математичної 
статистики в  дослідженнях з  гене-
тики (Ірина Майстрюк, Анастасія 
Триполко, 2МІ група — наук. кер. доц. 
Т.І. Дейніченко); Застосування паке-
тів динамічної геометрії у вивченні 
циклоїдальних кривих (Катерина 
Трефілова, 3МІ група — наук. кер. доц. 
О.Є. Долгова); Проведення веб-квестів 
у  вивченні методики математики 
(Мар’я Бернович 4МІ група — наук. 
кер. доц. Н.І. Стяглик); Координатний 
метод та його застосування (Тетяна 
Мініна, 4ФМ група — наук. кер. доц. 
Т.І. Дейніченко); Педагогічна підтрим-
ка школярів у розв’язуванні рівнянь 
і нерівностей з параметрами логіч-
них задач різних типів (Олександр 

Панов, 4МФ група — наук. кер. доц. 
Т.І. Дейніченко).

Приємне враження залишив 
виступ студентів І  курсу  — Анни 
Кісіль і  Катерини Афанасенко, які 
дуже натхненно прочитали оду 
математиці.

Зав. каф. математики, д.пед.н., 
проф. В.Г. Моторіна відзначила глиби-
ну та цікавість доповідей, висловила 
подяку науковим керівникам, поба-
жала учасникам конференції творчих 
успіхів та нагородила їх приємними 
подарунками.

Висловлюємо велику вдячність 
кафедрі математики, організаторам 
та науковим керівникам за створення 
сприятливих умов проведення конфе-
ренції, яка дозволила отримати нові 
враження та натхнення на подальшу 
творчу наукову роботу.

Анастасія Триполко, ІІ курс, фізмат

Профорієнтація

юриСти працюють  
на майбутнє

На юрфаці проводиться серйозна профорієнтаційна робота з майбутніми абіту-
рієнтами. Протягом року викладачі кафедр відвідують освітні заклади Харкова 
та області, зустрічаються з молоддю, розповідають про свій факультет, його 
структуру, традиції, перспективи спеціальності юриста, випускників, які працюють 
за фахом майже в усіх областях України.

06.04.2017 р. на базі Богодухівського 
районного будинку культури відді-
лом освіти Богодухівської районної 
державної адміністрації спільно 
з  Богодухівським районним цен-
тром зайнятості було проведено 
профорієнтаційний захід «Професія 
твоєї мрії». Ця акція відбулася з метою 
забезпечення державних гарантій 
соціального захисту молоді, орієнтації 
на набуття професій, що користують-
ся попитом на ринку праці для учнів-
ської молоді в тому числі дітей-інвалі-
дів, які не визначилися щодо вибору 
майбутньої професії. На цьому заході 
були й представники нашого універ-
ситету на чолі з ректором академіком 
І.Ф. Прокопенком, який розповів, що 
на 14 ф-тах нашого вишу навчаються 
майже 8000 представників усіх регі-
онів України та 20 зарубіжних країн. 
Підготовка в університеті ведеться 
за освітнім рівнем «бакалавр» — з 27 
спеціальностей, за освітнім рівнем 
«магістр» — за 25 спеціальностями. 
За період навчання в  університеті 
студенти мають можливість, крім 
фахових дисциплін, вивчити 12 іно-
земних мов, економіку, соціологію, 
політологію, хореографію, дизайн, 
медіатехнології, право та ін. 

Підготовку фахівців права забез-
печують 46 викладачів, у тому числі 8 
докторів наук, професорів і 39 канди-
датів наук, доцентів. На ф-ті працюють 
наукові гуртки з правових дисциплін, 
студенти мають можливість публіку-
вати свої наукові здобутки у фаховому 
журналі. Випускники-правники пра-
цевлаштовуються в правоохоронних 
судових органах, прокуратурі, нотарі-
аті, державній фіскальній службі тощо. 
На зустрічі було проведено бесіду із 
зацікавленою молоддю й дані відпо-
віді на всі питання щодо вимог вступу 
до ун-ту.

А.О. Полянський, к.ю. н., викл. каф. крим.-
прав. дисциплін

Анонс
11 травня з 13.00 до 21.00 двері 

найстарішого педагогічного універ-
ситету відчиняться для всіх охочих 
чудово провести час: пограти в ігри, 
відвідати круті тренінги, скуштувати 
смачну їжу, послухати якісну музику 
та самому стати учасником гранді-
озного заходу «SKOVORODA-fest»!

Гроші, зібрані на фестивалі, 
 підуть на лікування від раку Антона 
Радіонова.

Вступай у  групу та дізнавай-
ся подробиці на сайті: https://vk. 
com/skovoroda_fest.

Пам’ятаємо,  
любимо

Майже рік 
тому несподіва-
ність і  масштаб 
утрати зворуши-
ли викладачів 
і  студентів фіз-
мату ХНПУ імені 
Г.С.  Сковороди. У  вічність передчасно 
пішов фахівець найвищого рівня, людина 
надзвичайного інтелекту,  приваблива й 
щира, кандидат фізико-математичних 
наук, доцент каф. фізики Валерій Якович 
Блудов.

Віддавши нашому університету майже 
40 років (1977–2016 рр.), він працював 
на різних посадах: у різні часи очолю-
вав кафедри елементарної математики 
і методики математики, методики фізики 
і ТЗН, нових інформаційних технологій 
навчання, працював заступником декана 
фізмату з навчальної роботи, був відпо-
відальним секретарем приймальної комі-
сії ун-ту, заступником голови профспілки 
ун-ту, понад 10 років очолював комісію 
з виробничих та соціально-економічних 
питань.

Валерій Якович користувався щирою 
повагою колег і величезним авторитетом 
студентів, у серцях яких він залишив яскра-
вий, незабутній слід. Своїми враженнями, 
спогадами про співпрацю з ним ділиться 
зав. каф. математики, проф. В.Г. Моторіна: «З 
грудня 1979 року ми працювали з Валерієм 
Яковичем разом на кафедрі елементарної 
математики і методики математики. У цей 
період відбувалось моє становлення як 
викладача вищої школи, і мені дуже при-
ємно, що поряд був саме такий майстер-
професіонал, як Валерій Якович, який 
завжди підтримував і був готовий прийти 
на допомогу. Я дуже вдячна йому за щирі 
своєчасні поради, за участь у моєму про-
фесійному становленні. Пригадую, що нам 
довелося разом працювати й у складі при-
ймальної комісії, відповідальним секрета-
рем якої був Валерій Якович. Працювати 
з ним було легко й комфортно, оскільки 
організаторські здібності досвідченого 
колеги надавали можливість налагодити 
чіткий ритм роботи; його найкращі люд-
ські якості дозволяли миттєво розв’язувати 
виробничі питання будь-якої складності. 
Уважний, доброзичливий, людяний… 
Таким запам’ятався Валерій Якович мені 
назавжди».

Інженер кафедри фізики В.М. Борматов 
пригадує, що з Валерієм Яковичем вони 
були знайомі майже півстоліття: «Спочатку 
доля звела нас разом у 70-ті роки в радіо-
ефірі як завзятих радіолюбителів. Тоді 
я знав тільки ім’я і міжнародний позив-
ний Валерія Яковича — UY50W. З 1984 
року, коли Валерій Якович прийшов пра-
цювати на кафедру методики фізики, ми 
стали колегами, друзями, однодумцями. 
Талановитий науковець, неперевершений 
викладач, мудрий керівник, душа колекти-
ву, він віддав все життя улюбленій освітян-
ській справі».

Багато вдячних слів за 4 десятиліття 
сумлінної багатогранної праці в універ-
ситеті сказано на адресу Валерія Яковича 
численною плеядою випускників минулих 
років, які гідно продовжують справу свого 
Вчителя. Так, випускниці 1987 р., доцент 
каф. математики Т.І. Дейніченко та вчи-
тель-методист гімназії № 47 м. Харкова, 
Герой України Л.О. Шитикова згадують 
про уважне ставлення Валерія Яковича до 
кожного студента, його проблем, пильне 
проникнення в потреби іншої людини, 
прагнення знайти рішення в  будь-якій 
ситуації: «Залишив приємний спогад випа-
док, коли під час підготовки до ДЕКу з мате-
матики на випускному курсі, ми всією 
групою звернулися до Валерія Яковича 
за допомогою з незрозумілих питань, що 
виникли. Майстер-клас, який надав нам 
Валерій Якович з розв’язання задач під-
вищеної складності з вищої математики, 
ми запам’ятали на все життя».

Учениці Валерія Яковича, випускниці 
фізмату 1983 р., професори О.В. Попова 
і Л.А. Штефан пригадують, якими цікави-
ми і водночас зрозумілими були лекції 
Валерія Яковича, як натхненно й  май-
стерно він доносив непрості істини основ 
фізики і математики, вкладаючи частку 
своєї душі.

Людина з чудовим почуттям гумору, 
дуже тонкий, іронічний, іноді самоіроніч-
ний, він завжди жартував, що є така осо-
блива релігія, яку він сповідує — «блуда-
їзм». Концептуальною основою його релі-
гії були любов до ближнього, милосердя, 
справедливість, добро й краса. І ніби саме 
про нього написані такі рядки:

«Спешил исполнить вовремя Заветы:
Помочь, простить, утешить, пожалеть.
Он внутренне обрёл все свойства света —
Сиять, струиться, радовать и греть».

Колеги-друзі

2 Конференції

Свято педагогіЧної науки
11 квітня в університеті відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми вищої 
і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика».

Конференція була організова-
на за ініціативи каф. загальної 
педагогіки та педагогіки вищої 

школи (зав. каф. д. пед. наук, проф. 
С.Т.  Золотухіна), каф. філософсько-
психологічної антропології (зав. 
каф. д. філос. н., проф. І.І. Дорожко) 
та за участі Жешувського ун-ту 
(Польща), Чендуського ун-ту (КНР). 
Україну представили науковці 
з  багатьох міст: Бахмута, Вінниці, 
Дрогобича, Житомира, Запоріжжя, 
Кропивницького, Львова, Маріуполя, 
Миколаєва, Одеси, Слов’янська, 
Херсона, Харкова, Тернополя, Черкас, 
Чернігова тощо.

На пленарному засіданні з доповід-
дю про актуальні питання сучасного 
етапу модернізації шкільної осві-
ти в  контексті роботи з  прийняття 
«Закону про освіту» та обговорення 
Концепції «Нова українська школа» 
виступив ректор нашого універ-
ситету, академік І.Ф.  Прокопенко, 
який акцентував увагу на вирішенні 
триєдиного завдання: формування 
освіченого українця: громадянина, 
патріота, професіонала. На думку 

І. Прокопенка, робота вчителя зі шко-
лярами може вважатися успішною, 
коли інтегровані у  свідомості учня 
компетенції втіляться в  позитивні 
його вчинки, в усвідомлене бажан-
ня стати справжнім громадянином 
і  патріотом незалежної України, 
коли почуття або навіть компетен-
ція «бути вдячним» стане запорукою 
формування сучасної української 
нації. Ректор підкреслив, що, на його 
думку, у «Законі про освіту» і в інших 
документах необхідно деталізувати 
таку компетенцію, як «вмотивований 
учитель».

Далі робота проходила в 5 секціях: 
«Розвиток педагогічної науки й освіти», 
«Проблеми вищої школи: дидактика, 
виховання, управління», «Сучасна серед-
ня школа: теорія і досвід», «Сучасні про-
блеми філософсько-психологічної антро-
пології», «Соціально-психологічні засади 
розвитку особистості».

Із великою зацікавленістю учасни-
ки конференції заслухали доповідь 
декана фізмату, д.  пед.  наук, проф. 
О.Г. Колгатіна, присвячену проблемі 
інформаційної безпеки особистості 

в  контексті дистанційного навчан-
ня, а також доповіді А. Балацинової, 
О.  Башкір, Н.  Єрмакової, Г.  Жозе 
да Коста, Н.  Кабусь, Т.  Твердохліб, 
С. Черкашина. Не залишили жодного 
байдужим емоційна доповідь англій-
ською мовою вчителя Харківської 
гімназії № 65 ХМР Харківської області 
С. Дяченко «Role-playing and training 
in English», а також виступ к. пед. н., 
доц., дир. Запорізької обл. громадської 
організації «Флоренс» Л. Романенкової 
та її заступника І. Біляєвої, які поділи-
лися досвідом роботи з пропаганди 
здорового способу життя серед під-
літків.

Підводячи підсумки, учасники 
конференції дали позитивну оцінку 
її організації, високий рівень якої 
значною мірою був забезпечений 
зусиллями членів кафедри ЗП і ПВШ 
О.А. Жерновникової, С.Є. Лупаренко, 
Н.О. Ткачової, І.М. Трубавіної. Учасники 
конференції висловили побажання на 
перспективу: розширити географічні 
межі конференції, посилити її практич-
ний вектор тощо.

О.В. Попова, д.п. н., проф. каф. ЗП і ПВШ

проблеми Сходу об’єднують 
універСитети та науковців

6–7 квітня відбулася перша Всеукраїнська науково-практична конференція «Питання сходознавства в Україні», співорганізаторами 
якої є кафедри східних мов та всесвітньої історії ХНПУ імені Г.С. Сковороди й кафедра східних мов та міжкультурної комунікації 
ХНУ імені В.Н. Каразіна.

На пленарному засіданні в малому 
залі ХНУ ім. В.Н. Каразіна майже 
100 учасників конференції при-

вітали: декан ф-ту іноземних мов ХНУ, 
академік АН  ВО України, д.  пед.  н., 
проф. В.Г. Пасинок, другий секретар 
Посольства Ізраїлю в  Україні, керів-
ник ізраїльського культурного цен-
тру в Харкові Аліса Ліберман, дирек-
тор Інституту Конфуція Дін Шивен, 
к.  філол.  н., доц., зав. каф. східних 
мов і міжкультурної комунікації ХНУ 
С.А. Віротченко.

Крім того, на пленарному засіданні 
було заслухано десять доповідей, серед 
яких особливий інтерес викликали такі: 
Є.В.  Габер, к.  політ.  н. співробітника 
політичної секції Посольства України 
в Туреччині «Проблеми і перспективи 

розвитку співпраці між ВНЗ України 
і Туреччини»; Л.С. Калашник, д. пед. н., 
проф., зав. каф. східних мов ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди «Роль іноземних 
національно-релігійних утворень 
у  становленні системи соціального 
піклування про неповнолітніх у Китаї»; 
С.К. Криворучко, д. філол. н., проф., зав. 
каф. романської філології та перекла-
ду ХНУ «Конфлікт Схід/Захід у романі 
Го Сяолу «Короткий китайсько-англій-
ський словник коханців»; І.А. Бикової, 
к. філол. н., доц. каф. східних мов ХНПУ 
«Взаємодія вербальних і невербальних 
засобів комунікації в китайській куль-
турі» та інші.

Перші три секції «Лінгвістика та 
перекладознавство країн Сходу», 
«Література країн Сходу», «Філософія 

та культура країн Сходу» працюва-
ли в аудиторіях ХНУ. Четверта секція 
«Освіта та виховання в країнах Сходу. 
Методика викладання сходознавчих 
дисциплін» — по вул. Валентинівській, 2 
(ХНПУ імені Г.С.Сковороди), а 5-та і 6-та 
секції «Історія Сходу: проблеми теорії та 
практики» і «Економіка, політика, соці-
ум країн Сходу» — по вул. Алчевських, 
29 (ХНПУ імені Г.С.Сковороди).

Студентам сподобались не тільки 
наукові студії з питань сходу, виступи 
та дискусії в секціях, але й неформаль-
не спілкування підчас кави-брейк, май-
стер-класів та екскурсій.

За результатами конференції вида-
но електронний збірник публікацій.

Рената Шевченко, Марія Тищенко,  
ІІІ курс, ф-т іноз. філол.

Визнання
14 квітня в ХНУ ім. В.Н. Каразіна було 

підбито підсумки VII міського конкурсу-
форуму університетських газет 

«Літопис», у межах якого члени 
президіуму Харківської національної 

спілки журналістів України Ю.М. Хомайко 
та М.М. Десятніков вручили грамоти 

та премії редакціям газет. Наша газета 
«Учитель» стала переможницею 

в номінації «Патріотичне виховання». 
Редактори вузівських газет обговорили 

нагальні справи, обмінялися газетами, 
інформацією про редакційну політику, 

роботу з громадськими 
кореспондентами та намітили плани на 

майбутнє.

Інновації

конСорціум молодих пСихологів 
харківщини

Під такою назвою в лютому–березні 2017 року на базі Громадської спілки «Харківський університетський консорціум» було реалі-
зовано проект за підтримки Deutsche Gesellschaftfuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) та сприяння ХОДА.

Головною метою діяльності 
Консорціуму є  співробітництво, 
поєднання інформаційних, кадро-

вих та фінансових ресурсів для досяг-
нення науково обґрунтованого соці-
ального ефекту у сферах академічної 
мобільності, наукових досліджень, 
технологічних розробок та інновацій, 
удосконалення й  підвищення якості 
підготовки фахівців з вищою освітою, 
розвитку спільної науково-освітянської 
інфраструктури, реалізації інноваційних 
проектів на основі інтеграції наукового, 
освітнього, інноваційного та технологіч-
ного потенціалу учасників Консорціуму, 
підвищення конкурентоспроможності 
в  національному та міжнародному 
масштабах. Учасниками проекту стали 
студенти-психологи чотирьох ВНЗ міста 
Харкова: ХНУ імені В.Н. Каразіна, ХНПУ 
імені Г.С.  Сковороди, НУ цивільного 
захисту України та ХНУ внутрішніх справ.

Робота психолога, особливо психо-
логічне консультування та психотерапія, 
вимагає значних внутрішніх ресурсних 

витрат, вона може емоційно виснажити, 
призвести до так званого «вигоряння», 
а це може негативно вплинути як на 
професійну сферу практичного пси-
холога — у його ефективній взаємодії 
з іншими людьми, так і в його керуванні 
власними емоціями. Здатність викорис-
товувати «емоційні» знання та вміння 
відповідно до вимог і норм суспільства 
для досягнення поставлених цілей — 
одна з  необхідних професійних рис 
психолога. З цієї теми й розпочався курс 
навчання. Наступний модуль був при-
свячений роботі з клієнтами, що пере-
жили травматичні ситуації. Протягом 
третього модуля ми працювали над 
темою «Ненасильницьке спілкування. 
Насилля в  сім’ї. Особливості роботи 
з  дітьми та підлітками». Для мене ці 
модулі були найважчими, бо саме вони 
торкаються буденної праці психолога. 
Наступні теми  — відпрацьовування 
навичок групової роботи, складання 
тренінгових програм та проведення 
тренінгу, нетворкінг як побудова ефек-

тивного діалогу — давалися емоційно 
легше.

Тренінги подарували незабутні вра-
ження, позитивні емоції, нові знання, 
уміння. Я відчула, що змінила себе зсере-
дини. Можливо гучні слова, та для мене 
це не просто навчальна платформа — 
тут я зустріла багато близьких за духом 
людей, зняла з себе «рожеві окуляри» 
мого сприйняття професії психолога. 
Під час проекту стало зрозуміло, чого 
я хочу від професії, від себе, від інших. 
Психолог — надзвичайно важка профе-
сія, це своєрідний стиль життя. І перед 
молодим спеціалістом-психологом, 
і перед психологом, який має за плечи-
ма багатий практичний досвід, виникає 
багато труднощів. Тож я вважаю, що бути 
психологом — це те, чому я зможу при-
святити власне життя; те, що змушує 
мене рухатися вперед, постійно роз-
виватися, навчатися в інших та навчати 
чогось інших.

Оксана Тарасенко, студ. ф-ту психології  
і соціології
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Тиждень історика–2017

найоЧікуваніШа подія іСториЧного факультету
За доброю традицією істфаку напередодні «Дня історика» з 21–28 березня відбувся «Тиждень історика».

Протягом шести днів наші сту-
денти демонстрували, які вони 
розумні, талановиті, креативні, 

спортивні та дружні. Напередодні 
святкового тижня історичний факуль-
тет було прикрашено стіннівками 
«Ми — історики!» від кожної акаде-
мічної групи. Початок «Тижня істори-
ка» запам’ятався боротьбою розуму 
та логіки.

21 березня відбувся «Турнір 
з шахів», на якому студенти змогли від-
воліктися від навчального процесу та 
провести перерви за корисною спра-
вою. За підсумками «Турніру з шахів»: 
І  місце посів Сергій Міхно (12  гр.); 
ІІ місце — Кирило Денисов (12 гр.); 
ІІІ місце — Віталій Науменко (12 гр.).

В перший день «Тижня історика» 
відбувся «Турнір знавців з  історії», 
у  якому взяли участь учні ЗОШ І–ІІІ 
ступенів №  51, Харківської гімназії 
№ 3 а також студенти-науковці та сту-
денти-активісти істфаку. У члени журі 
були запрошені випускники, виклада-
чі нашого ф-ту та студенти-перемож-
ці Всеукраїнських та Міжнародних 
«Турнірів з історії». Учні були приємно 
здивовані атмосферою свята та мож-

ливістю боротися за І місце зі студен-
тами. Перший день запам’ятався нау-
ковим єднанням школярів, студентів, 
випускників ф-ту та викладачів.

22 березня відбулися несподіва-
ні зустрічі, студенти пізнали багато 
цікавого та досягли хоч і невеличких, 

але перемог! Цей день розпочався 
з «Турніру з шашок». Відбувався він 
під час перерв, тому студенти могли 
відволіктися від навчання та провес-
ти цей час з користю для свого розу-
му! Переможцями турніру з  шашок 
стали: І місце — Ігор Ковінько (32 гр.); 
ІІ місце — Сергій Войтенко (52 гр.); 
ІІІ місце — Ровшен Куватбаєв (33 гр.). 

А в дівочих змаганнях отримали пере-
могу студентки: І місце — Валентина 
Трифонова (41  гр.); ІІ  місце  — 
Олеся Жук (12 гр.); ІІІ місце — Люда 
Водяницька (11 гр.).

Протягом «Тижня історика» пра-
цювала пересувна виставка «Кожен 
має право знати свої права», ство-
рена Громадською організацією 
«МАRТ» за підтримки Міжнародного 

фонду «Відродження» i з використан-
ням матеріалів експертів і в рамках 
плану дій Всеукраїнської освітньої 

програми «Розуміємо права люди-
ни». Всеукраїнський тур пересувної 
виставки «Кожен має право знати свої 
права» було організовано програмою 
USAID «Права людини в дії», яка впро-
ваджується Українською Гельсінською 
спілкою з прав людини. На факультеті 

підготовлені студенти-гіди 4-го курсу 
ознайомили учнів старших класів 
ХЗОШ №162 з  матеріалами стендів 
виставки.

«Родзинкою» другого дня «Тижня 
історика» стала зустріч студентів 
нашого ф-ту з д. іст. н, проф. Київського 
ун-ту імені Б. Грінченка О.О. Салатою. 
Лекція на тему: «Формування німець-
кого інформаційного простору 
в Рейхскомісаріаті «Україна» та в зоні 
військової адміністрації (червень 
1941–1944 рр.)» викликала великий 

інтерес аудиторії та безліч дискусій-
них запитань.

Завершенням другого дня став 
колоквіум на тему: «Харків — освітній, 
культурний, геополітичний», під час 
якого команди студентів та учнів ЗОШ 
презентували свої проекти з розвит-
ку міста в  усіх сферах його діяльно-
сті. За рішенням журі І  місце посіли 
дві команди факультету: Валентин 
Єрьомін, Моїсей Магомедов, Валерія 
Ярова, Ігор Козирєв, Микола Геєнко; 
ІІ місце — Владислав Булинін (ІІІ курс); 
ІІІ місце — учениця Харківської спецш-
коли І–ІІІ ступенів № 17 Анастасія Ходак 
та учениця Харківської гімназії №  86 
Анастасія Титаренко. Колоквіум довів, 
що молодь Харкова не є байдужою до 
проблем міста і має потенціал щодо їх 
вирішення у майбутньому.

23 березня на виставку «Кожен 
має знати свої права» завітали наші 
друзі з  ф-ту початкового навчання, 
економічного, юридичного та україн-
ського мовно-літературного ф-ту імені 
Г. Квітки-Основ’яненка. Студенти-гіди 
4  курсу істфаку змогли розповісти 
гостям про 20 інформаційних стендів, 
які відповідно поділялися на 4 тема-
тичні блоки: «Еволюція прав люди-

ни», «Цінності прав людини», «Права 
дитини» та «Окремі аспекти захисту 
прав людини».

У  цей день відбулася екс-
курсійна поїздка (за сприяння 
Харківського обласного комітету 

Всеукраїнської Спілки ветеранів війни) 
у с. Приколотне (Велико-Бурлуцький 
район), відвідання музею та школи ім. 
К.Ф. Ольшанського, зустріч з родичами 
видатного земляка. Студенти поспілку-
валися з ветеранами, свідками подій 
Другої світової війни, відчули їх біль 
та радість за Перемогу.

Завершенням цього дня став тра-
диційний конкурс «Міс та Містер істо-
ричного факультету–2017», під час 
якого найяскравіші та найталановитіші 
студенти нашого ф-ту демонстрували 
свої здібності в конкурсах «Візитка», 
«Таланти», «Інтелектуальний конкурс», 
«Імпровізація» та «Група підтримки».

Суддями конкурсу були викладачі, 
Ілона Вовк «Міс оригінальність універ-
ситету–2017», Ахра Гамісонія «Містер 
оригінальність університету–2017», 

а також студенти-випускники істфаку, 
які у свій час також були переможцями 
та учасниками цього конкурсу. Кожен 
з глядачів, суддів та учасників отримав 
море задоволення, сміху та веселощів, 
перебуваючи на цьому заході.

Міс та Містером у  цьому році 
стали студенти 4-го курсу  — Євген 
Матющенко та Тетяна Іванова. Інші 

учасники не залишились без уваги, 
кожен з  них отримав свій титул та 
перемогу за номінаціями: «Віце-
Міс» та «Віце-Містер» істфак — Юлія 
Пежинська та Ярослав Артеменко 

(V курс); «Міс Грація» — Анна Ляшевська 
(І курс); «Містер Стиль» — Владислав 
Вареца (І  курс); «Міс Усмішка»  — 
Ірина Довженко (ІІІ  курс); «Містер 
Ексклюзив»  — Владислав Булинін 
(ІІІ курс). «Приз глядацьких симпатій» 
отримали студенти 1-го курсу Анна 
Ляшевська та Владислав Вареца!

24 березня на факультеті відбулась 
зустріч з абітурієнтами та вчителями 
на лекції: «Підготовка до ЗНО з істо-
рії України», яку провела доц. каф. 
історії України, к.і.н. І.С. Мартинова. 
Одинадцятикласники отримали інфор-
мацію, яка їм знадобиться для підго-
товки до іспитів. Учні були задоволені 
візитом до факультету.

Окрім того, у цей день відбулася 
історична інтелектуальна гра від 
Харківської школи мистецтв, у  якій 

так само взяли участь наші гості — 
абітурієнти.

Сподобалось усім традиційний 
«Конкурс ораторів», на якому студен-
ти змогли перевірити свої оратор-
ські здібності. Клуб ораторів (кер.— 
доц. каф. всесвітньої історії, к.і.н. 
С.В. Мірошніченко) працює на іст. ф-ті 
вже багато років. Цей конкурс стиму-
лює студентів підвищувати свої ора-
торські здібності. Тріумфаторами кон-
курсу стали: І місце — Юрій Шевченко 
(31 гр.); ІІ місце — Дмитро Прочкарук 

(21 гр.); ІІІ місце — Владислав Булинін 
(31 гр.) та Ахра Гамісонія (52 гр.) До 

складу журі увійшли викладачі та 
випускники ф-ту.

Одночасно завершенням цього 
дня став яскравий та незабутній гала-
концерт «Студентська Весна–2017», 
на якому виступали студентки нашо-
го ф-ту в складі колективу «Відлуння» 
(керівник  — А.С.  Константінова) та 
довели, що історики можуть встига-
ти відзначати «Тиждень історика» та 
брати участь у загальноуніверситет-
ському конкурсі.

27 березня на ф-ті відбулася пре-

зентація книги за участю Андрія 
Корнєва, Володимира Тарасова та 
Станіслава Елліса «Живи, и  уми-
рать не надо! Творческое наследие 
Владислава Эллиса и  Владимира 
Одинокова. 1945–1947  гг. Стихи 
и иллюстрации, созданные в лагере 
для перемещённых лиц». В аудиторії 
панувала емоційна тиша від почутих 
зворушливих розповідей Станіслава 
Елліса про його дитячі роки. Кожен 
зробив власний висновок щодо умов 
тоталітарного режиму та ставлення до 
людей у той час.

28 березня був насичений заходами: 
конференція, засідання наукового семі-
нару та урочисте підведення підсумків.

На ф-ті відбулося засідання 
«Сходознавчих студій» на тему 
«Повсякденне життя двору на 
Мусульманському Сході в  період 
Середньовіччя» (кер. доц. каф. всесвіт-
ньої історії Л.М. Ямпольська). Студенти 
виступали з доповідями та обговорю-
вали тематичні питання.

Крім того, відбулася наукова конфе-
ренція на тему: «Навчальний заклад — 

історія та сучасність», у  якій взяли 
участь не тільки студенти, а й школярі, 
вчителі та викладачі ВНЗ. Керівниками 
секцій виступили старшокурсники 
істфаку.

Завершенням цього дня, а також 
усього «Тижня історика» стала церемо-
нія нагородження та підбиття підсум-
ків, на якій були відзначені найкращі 
студенти, усі, хто брав активну участь 
в різних заходах та їх організації, пере-
можці різних конкурсів, турнірів та 
змагань.

Також у  межах «Тижня історика» 
28 березня стартував просвітницький 

проект істфаку «Студент на один день» 
(28–31 березня), під час якого абітурі-
єнти мали можливість протягом дня 
відчути себе студентами нашого ф-ту 
під час відвідання лекцій, семінарів, 
гуртків, клубів.

31 березня відбулася традицій-
на зустріч випускників, на яку заві-
тали колишні студенти різних років. 
Ювілейний випуск 2007 р. здивував 
усіх презентом для факультету  — 
вітриною для кубків, що є стимулом 
до нових перемог наших студентів.

1 квітня відбулася автобусна екс-
курсія до м. Запоріжжя, о. Хортиця. 
Студенти, викладачі, випускники ф-ту 
відвідали Січ та відчули енергетику 
славетного історичного місця.

Отже, «Тиждень історика» 
запам’ятається ще надовго. Ми дякує-
мо кожному, хто взяв участь у заходах, 
а також організаторам та виклада-
чам за їхню підтримку та допомогу! До 
зустрічі в наступному році на «Тижні 
історика–2018»! До нових зустрічей, 
заходів та перемог!

Ігор Козирєв, голова ССМ істфаку

3

«Турнір з шахів» під час перерв

Ректор І. Прокопенко вручає сертифікати гідам експозиції

«Турнір з шашок»

Історична інтелектуальна гра  
від Школи мистецтв

Лекція з підготовки до ЗНО для абітурієнтів

Під час колоквіуму

Учасники конкурсу «Міс та містер історичного факультету–2017»

Конкурс ораторів

Після презентації книги

«Сходознавчі студії»

Наукова конференція

Підбиття підсумків

Студенти юрфаку на виставці «Кожен має право знати свої права»

«Турнір знавців історії»

Лекція д.і.н., проф. О.О. Салати
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Самоврядування

СтудентСький профком  
про роботу в гуртожитках

Проживання студентів, їх поселення та організація їхнього дозвілля в гуртожитках 
є невід’ємною складовою роботи університету та органів студентського само-
врядування.

Профком студентів, голови студ-
рад гуртожитків та ф-тів, адмі-

ністрація гуртожитків на початку 
зими провели роз’яснювальну 
роботу щодо обов’язкового уте-
плення кімнат та економії енерго- 
та опалопоста чання. На кожному 
поверсі є  інформація про еко-
номне використання газу, світла, 
води. У більшості кімнат студенти 
користуються енергозберігаю-
чими лампами, вимикають світло 
в місцях загального користування. 
Голови студрад та старости поверхів 
постійно контролюють санітарний 
стан житлових кімнат, проводять 
генеральні прибирання на поверхах 
і засвідчують, що більшість студен-
тів сумлінно ставляться до власних 
обов’язків.

Щодо технічного стану гуртожит-
ків, то варто зазначити, що сантех-
нічне обладнання, яке знаходиться 
в робочому стані, відповідає нор-
мам, але є й таке, що вийшло з ладу 
та потребує зміни. Крім того, ремон-
ту підлягають і приміщення загаль-
ного користування, наприклад, 
зношене покриття підлоги в кори-
дорах у гурт. № 5. У деяких кімна-
тах необхідно закупити нові шафи, 
замінити вікна й двері. У гуртожитку 
№ 3 потребує ремонту фасад будівлі.

У всіх гуртожитках створені 
достатні умови для організації 
дозвілля для студентів. Гуртожитки 
№ 3 і № 4 обладнані тренажерними 
залами, де студенти можуть займа-

тися у вільний час, музичні класи 
та актові зали, де проводяться 
засідання студентської ради, різні 
культурні заходи. У 3-му гуртожитку 
маємо чудовий більярдний зал, але 
потребує врегулювання питання 
з  організації занять у  ньому. При 
гуртожитку № 5 обладнаний спор-
тивний майданчик, на якому регу-
лярно восени й навесні проводяться 
змагання з волейболу та баскетболу, 
а велика актова зала використову-
ється для проведення репетицій до 
загальноуніверситетських заходів.

Постановою КМУ № 975 визна-
чено категорії студентів, які про-
живають у  гуртожитках і  отриму-
ють пільги: 50 % — діти учасників 
бойових дій (16 осіб) та інваліди 
1 та 2 групи (6 осіб); студенти, які 
приїхали на навчання із зони АТО 
і  мають до відку тимчасово пере-
міщеної особи (майже 300 осіб), 
безкоштовно проживають студен-
ти-сироти або позбавлені батьків-
ського піклування.

Збільшується кількість студентів 
(майже 400 осіб), які оформлюють 
субсидію.

Хочу подякувати ректорату, 
директору студмістечка, адміні-
страції гуртожитків за розуміння 
студентства, за терпіння, допомогу 
у втіленні студентських ініціатив.

Світлана Білецька, гол. первинної  
профспілкової орг-ції  

студентів, аспірантів і докторантів ун-ту

Козацькі розваги

де Скинути хандру  
та набратиСя енергії?

За доброю традицією нашого університету на початку весни відбулися спортивні 
змагання за ХІV «Кубок Отамана» серед учнів та студентів.

Першими змагалися учнівські 
команди ЗОШ  №  10, №  49, 

№  51, №  150, ліцею №  141 та Без-
людівського юридичного ліцею. 
Змагання відкрив ректор, Отаман 
ОНОЦ УК імені Г.С. Сковороди, акад. 
І.Ф.  Прокопенко. З  показовими 
виступами завітали юні представни-
ки школи козацького гарту «Арей» 
(кер. І.Ю. Кононихін) та студенти ф-ту 
фізвиховання і  спорту (кер. проф. 
Н.М. Санжарова).

Цього року в  змаганнях узяли 
участь 6 команд (понад 100 учнів 
10–11 класів). Учасники змагалися 
в конкурсах «Візитка», «Краща група 
підтримки», естафетах, перетягу-
ванні линви. Місця розподілились 
таким чином: 1 місце — Харківський 
ліцей № 141; 2 місце — ЗОШ № 51; 
3 місце — Безлюдівський юридич-
ний ліцей; 4  місце поділили між 
собою ЗОШ № 10, № 49, № 150.

28 лютого відбулися змагання 
серед студентів усіх ф-тів нашо-

го ун-ту. Учасники презентували 
свої команди; перетягували линву; 
змагалися в  естафетах на швид-
кість, спритність, силу та влучність. 
Студенти з групи підтримки щиро 
ділися своїми талантами.

За результатами змагань І місце 
отримала збірна команда юрфаку 
та економфаку; ІІ місце — істфак; 
ІІІ місце — збірна фізмату та при-
родничого ф-ту.

Усі команди отримали багато 
позитивних емоцій, грамоти та 
солодкі подарунки від Козацького 
центру у-ту.

Козацькі розваги познайомили 
учнів різних шкіл один з одним та 
нашим ун-том, згуртували наші ф-ти, 
дозволили всім учасникам та гляда-
чам скинути зимову хандру, набрати-
ся енергії та бадьорості, підтримати 
ідею здорового способу життя.

І. Кривенцова, доц.,  
голова Спортклубу, осавул;  

І. Чернікова, доц. каф. історії України, осавул

До Великодня
10 квітня 2017 р., напередодні свята 

Великодня, волонтерський комітет 
істфаку разом з учнями та вчителем гео-
графії ХЗОШ №100 імені А. Макаренка 
Є. К. Шевцовою (нашею випускницею) 
відвідали вихованців Харківського 
будинку дитини «Родина», в  якому 
мешкають діти різного віку. В  ході 
спілкування дізналися багато цікавого 
про їхнє життя, навчання, захоплення. 
В свою чергу ми розповіли їм про цікаве 
студентське життя, провели конкурси, 
вручили дітлахам подарунки. За майже 
дві години спілкування ми встигли пото-
варишувати, й нам дуже не хотілось 
розлучатися з дітьми, тому домовили-
ся обов’язково ще раз завітати до них 
у гості, та провести разом більше часу.

Зробимо цей світ трохи кращим, 
подаруємо піклування та любов тим, 
хто цього так потребує!

Світлана Габараєва (1 курс),  
Вікторія Ліхтаренко (2 курс), істфак

18 квітня на українському мовно-
літературному ф-ті відбулося святкуван-
ня Великодня. Наші господині пригос-
тили всіх смачними пасками. За давнім 
повір’ям, треба з’їсти 12 пасок, щоб цілий 
рік бути щасливим. Наш ф-т вітає Вас із 
Великодніми святами та бажає щастя, 
миру, світлої та теплої весни!

Хоч на дворі не зовсім весняна пого-
да, але в  душі студентів укрфаку вона 
вирує сильно та нестримно, адже 18 
квітня ми зустріли «Поетичну весну». 
Переможницями стали: ІІІ  місце  — 
К.  Остапенко, А.  Тіщенко; ІІ  місце  — 
М. Глонті, Ю. Шевченко, А. Іщенко; І місце — 
А. Стойчан і О. Камишан. Журі заходу — 
доценти Т.Ф. Осипова, Ю.О. Тимченко, член 
Харк. обл. організації Нац. спілки письмен-
ників України І.М. Перепеляк — нагороди-
ли всіх студентів, які долучилися до заходу, 
подяками, грамотами й книжками.

Єлизавета Дьячкова, ІІІ курс,  
укр. мовно-літ. фак-т
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Оголошення
Згідно з  наказом Міністерства освіти 

і науки України № 1495 від 09.12.2016 «Про 
проведення Всеукраїнської студентської 
олімпіади у 2016–2017 навчальному році» 
18–19 травня 2017 року в  Харківському 
національному педагогічному університеті 
імені Г.С. Сковороди буде проведено ІІ етап 
Всеукраїнської студентської олімпіади за 
галуззю «Педагогічна освіта» за напря-
мом «Дошкільна освіта» зі спеціальності 
«Дошкільна освіта» серед студентів вищих 
навчальних закладів.

Cемінар

пенСія: минуле  
та СуЧаСне

Соціальні та правові проблеми забез-
печення осіб похилого віку та пенсійної 
реформи в Україні були обговорені на 
семінарі, який пройшов на юридичному 
факультеті 9 березня.

Понижена працездатність організму, яка, 
на жаль, супроводжує практично будь-

яку людину із наближеннями того вікового 
періоду, котрий ми звикли називати старість, 
неминуче порушує питання про соціальне 
забезпечення осіб, які вже не можуть повно-
цінно працювати на благо суспільства. На 
первісному етапі розвитку людства це питан-
ня розв’язувалось дуже просто: непрацез-
датних та слабких кидали самих помирати. Із 
часом, коли кочові народи оволоділи земле-
робством та згрупувались в осілі общини, за 
старих та немічних відповідали працездатні 
члени їхніх сімей — найчастіше діти. За фео-
дальних часів християнська церква почала 
опікуватись старими та непраце здатними, 
тим самим роблячи усе можливе, щоб останні 
могли якнайкраще приготуватись до зустрічі 
з Богом. Індустріалізація та урбанізація пору-
шили феодальний стан та усталені механізми 
забезпечення непрацездатних осіб. Саме на 
цьому етапі розвитку людства з’являються 
перші паростки звичної нам пенсійної сис-
теми. Німецький канцлер Отто фон Бісмарк 
започаткував у Німеччині загальне пенсійне 
страхування через непрацездатність, яке зго-
дом розповсюдилось по всій Європі.

Радянська система пенсійного забез-
печення, запроваджена для усіх громадян 
у  1956 році, створила новий стандарт, 
пов’язаний, насамперед, не зі станом непра-
цездатності, а виключно з віком людини. На 
сучасному етапі розвитку України спадщина 
європейського та радянського досвіду має 
допомогти розв’язати, у тому числі й у пра-
вовому полі, питання проведення пенсійної 
реформи, в яку закладена ціла низка ризи-
ків, пов’язаних із підвищенням пенсійного 
віку та поступовою відмовою від солідар-
ної системи пенсійного страхування. Адже 
в умовах економічної та соціальної кризи для 
декількох поколінь українців може зникнути 
сама можливість забезпечення спокійної та 
гідної старості. Саме на цих закономірностях 
розвитку та сучасних тенденціях і зробили 
акценти учасники семінару.

Д.О. Новіков, к. юp. н., доцент

Спорт

березневі Старти
Останні дні лютого подарували нам яскраві емоції від участі 

в змаганнях на Кубок Отамана. Перемогу вже другий рік 
поспіль святкували студенти збірної команди юридичного та 
економфаку.

Березень розпочався з ігор команди «Харків’янка» у вищій 
волейбольній лізі України, а також участю наших збірних команд 
в обласних щорічних змаганнях «Спорт протягом життя» серед 
студентів ВНЗ ІІІ–ІV р.а. Повний комплект нагород у цих змаган-
нях вибороли наші фехтувальники. Студентка дошфаку Наталія 
Тиханська перемогла в змаганнях СПЖ з гирьового спорту, а також 
стала Чемпіонкою України у своїй ваговій категорії. Нагороди 
отримали й наші художниці на чолі з Аліною Будянською.

На змаганнях ХІІІ літньої Універсіади України наші студенти 
вдало виступили у фехтуванні на шпагах. Золото виборов Роман 
Свічкар, срібло в Яна Сича, бронза у Євгена Горбачука. Наші 
шпажисти в складі Р. Свічкаря, Я. Сича, О. Махоніна, Д. Потапенка 
посіли ІІ місце в командному заліку цих змагань.

Найвищу спортивну нагороду березня здобула студентка ф-ту 
фізвиховання і спорту Катерина Садурська — ІІ місце в довіль-
ній програмі груп на етапі світової серії «Open Make Up For Ever» 
в Парижі.

Завершилися змагання на Першість університету з волей-
болу. Факультети-переможці: серед хлопців І місце — юрфак, 
ІІ місце — фізмат, ІІІ місце — істфак; серед дівчат І місце — укр. 
мовно-літературний, ІІ місце — початк. навч., ІІІ місце — 
істфак. У першості з футзалу І місце одержали студенти юрфаку, 
ІІ  — фізмату і ІІІ — інфілу.

Вітаємо наших кращих спортсменів. Готуємось до наступних 
змагань.

І.В. Кривенцова, доц., голова Спортклубу

Поради лікаря
вСеСвітній день 

боротьби 
з туберкульозом

Останнім часом щороку 24 березня всі 
країни світу відзначають Всесвітній 
день боротьби з туберкульозом.

Туберкульоз  — це повітряно-крапельна 
інфекція. Достатньо побувати із зараже-

ним хворим у транспорті, щоб отримати вірус. 
Джерелом туберкульозної інфекції може бути 
хвора людина, а також заражені мікобактеріями 
продукти тваринного і рослинного походжен-
ня, ґрунт.

Туберкульоз від хворого поширюється 
при кашлі, чханні, розмові та пиловим спо-
собом (засохлі крапельки мокротиння пере-
творюються в інфікований пил, який є на під-
лозі, предметах, у повітрі). Поширення шляхом 
прямого контакту можливе через неохайність 
хворого, коли його руки забруднені мокротин-
ням, наприклад, при рукостисканні, поцілунках. 
Туберкульоз розвивається тоді, коли в людини 
знижений імунітет внаслідок тривалого стресу, 
депресії, виразкової хвороби, цукрового діа-
бету, захворювань щитовидної залози, недо-
статнього харчування, поганих житлових умов, 
виснажливої праці тощо.

Симптомів, які були б притаманні лише цій 
недузі, немає. Однак кожний громадянин пови-
нен знати, що туберкульоз легень супроводжу-
ють такі ознаки: 1) кашель протягом 3 тижнів 
і більше; 2) зниження маси тіла (схуднення); 
3) слабість, втомлюваність; 4) підвищення тем-
ператури тіла до 37,2–37,5 °С або лихоманка; 
5) потіння вночі; 6)біль в грудній клітці; 7) задиш-
ка; 8) погіршення апетиту; 9) кровохаркання. 
При появі будь-яких із зазначених симптомів 
кожна людина повинна звернутися до лікаря, 
щоб пройти обстеження та з’ясувати причину 
появи цих ознак. Усе доросле населення пови-
нно раз на рік обстежуватися методом флюоро-
графії безкоштовно й безвідмовно.

Будьте пильні! Пам’ятайте, ваше 
здоров’я у ваших руках!

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

Всеукраїнська олімпіада

майСтерня поШуку талантів!
13–14 квітня 2017 р. у ХНПУ імені Г.С. Сковороди було проведено II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з соціальної педа-
гогіки. 38 учасників олімпіади представляли 26 ВНЗ з 21 міста України.

З метою організації цікавого соціокультурного простору під час про-
ведення олімпіади каф. соціальної педагогіки було запропоновано 
проведення таких заходів: екскурсії історичним центром Харкова 

допомогли реалізувати студенти істфаку; вечір знайомств «У колі друзів» 
організовано студентами та викладачами ф-ту психології і соціології; від-
відування єдиного в Україні музею дитячих виробів із лози та святкового 
концерту «Різні барви України» у Центрі дитячої та юнацької творчості 
№ 3 Київського р-ну м. Харкова; екскурсія до «Еко-парку Фельдмана».

Справжньою перлиною проведення олімпіади стали ігрові програми 
та майстер-класи к. пед. н., доц. каф. соціальної педагогіки нашого ун-ту, 
майстра гри, лауреата міжнародних конкурсів М.М. Шутя, котрий з радіс-
тю ділився з учасниками унікальним досвідом ігромайстра, розкривав 
секрети сценарної майстерності, ефективної взаємодії з аудиторією.

Під час олімпіади студентів очікувало комплексне випробовування 
упродовж трьох турів: теоретичного, що передбачав виявлення обізна-
ності майбутніх соціальних педагогів з професійних питань; наукового, 
який давав можливість показати власний потенціал у царині наукових 
соціально-педагогічних досліджень, і практичного, на якому конкур-
санти змагалися у демонстрації власних професійних умінь з реаліза-
ції сценаріїв соціально-педагогічних заходів з різними соціальними 
категоріями.

Роботу учасників на кожному з етапів олімпіади оцінювало висо-
копрофесійне журі: доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, 
директори соціальних служб та благодійних фондів м. Харкова, багато-
річний науковий досвід, досконале знання своєї справи, висока педа-
гогічна майстерність допомогли виявити найкращих з кращих, гордість 
навчальних закладів України.

За результатами проведених турів було визначено переможців: 
І місце — Олег Черниш (Луганський НПУ імені Т. Шевченка), ІІ місце — 
Ірина Свистун (ХНПУ імені Г.С. Сковороди), ІІІ місце поділили Олена 
Поліщук (Уманський ДПУ імені П. Тичини) й Віта Овчар (Чернігівський 
НПУ імені Т. Шевченка). Сімнадцять студентів отримали дипломи в різ-
них номінаціях.

Хоча формат олімпіади передбачав змагання заради першості, до 
кінця заходу усі його учасники відчули себе представниками єдиної 
дружньої родини. Не хотілось розходитись, панувала дивовижна під-
несена атмосфера, кожний отримав надзвичайний заряд енергії, що 
надихає на працю заради покращення нашого спільного буття. Думка 
учасників олімпіади була одностайною: «Хто, якщо не всі ми разом, має 
змінювати світ на краще й сприяти процвітанню нашої рідної держави?! 
Освіта і сумлінна праця, єдність і завзяття збережуть Україну!».

Кафедра соціальної педагогіки

волейбольні здобутки 
«харків’янки»

У березні завершився Чемпіонат вищої ліги України з волейболу 
серед жіночих команд сезону 2016–2017 рр. Наша команда 
«Харків’янка» у нинішньому складі була вперше заявлена до 
вищої ліги країни.

Дівчата виступили дуже достойно — стали срібними при-
зерками цих престижних волейбольних змагань. А сту-

дентка ф-ту фізвиховання і спорту Марина Лемешева отрима-
ла відзнаку «Краща догравальниця Вищої ліги України сезону 
2016–2017 рр.». Тож команда пройшла до відбіркових ігор за 
право змагатися в наступному сезоні в суперлізі Чемпіонату 
України. Вітаємо тренера ст. викл. А.П. Казьмерчука та дівчат 
з вдалим дебютом.

Сьогодні команда ун-ту повернулася з Житомира, де про-
ходили змагання вищої студентської ліги України. Наші дівчата, 
не програвши жодного матчу, пройшли до фіналу та набрали 
найбільшу кількість очок.

І.В. Кривенцова, доц., голова Спортклубу

Студентська весна–2017

миСтецтво врятує Світ
Березень був для аматорських колективів університету дуже відповідальним, насиченим та творчим.

16 березня відбувся звітний концерт 
5-ти університетських колективів: ансамб-
лю народного танцю «Зорицвіт» (кер. 
О. Лиманська, К. Редько); ансамблю бального 
танцю (кер. Н. Бугаєць, О. Пінчук); ансамблю 
естрадно-спортивного танцю «Бумеранг» 
(кер. Н. Санжарова, Ю. Голенкова); камер-
ного хору «Ювента» (кер. В. Королевський); 
оркестру народних інструментів (худ. кер. 
О.  Кузнецова, диригент В.  Жуков),  — які 
з  2000 року за досягнення в  розвиткові 
самодіяльної художньої творчості, високий 
рівень виконавської майстерності носять 
Почесне звання «Народний самодіяльний 
колектив профспілок України» і кожні три 
роки підтверджують це звання. Журі в складі: 
Л. Дулуб, голови, та І. Медвідь, заст. голови 

Харківської обл. організації профспілки пра-
цівників освіти і науки України; С. Матвійчук, 
гол. спец. об’єднання профспілок Харк. обл., 
В. Осипенко; Засл. артистки України, канд. 
мистецтв, доц. Харк. держ. акад. культури 
(ХДАК); В. Цицирєв, Засл. артиста України, 
доц. ХДАК; І. Кощавець, Засл. діяча мистецтв, 
худ. кер. зразкового ансамблю «Джерельце», 
доц. Харк. гум.-пед. акад.; М. Василевський, 
кер. худ. відділу, худ. кер. та пров. хорео-
граф палацу культури Основ’янського р-ну; 
Г. Бреславець, ст. викл. каф. укр. народно-
го співу ХДАК — визнало величезну роботу 
керівників колективів, відмітило, що все було 
потужно, креативно та професійно.

З 20 по 24 березня відбувся фестиваль 
«Студентська весна–2017», у якому брали 
участь усі ф-ти. Фестиваль виявив багато 
нових зірок, зокрема: Анна Лук’янченко, 
Лілія Милосна, Ірина Чугуєвець (ф-т ін. філ.), 
Наталія Ісакова, Дарина Литовка, Владислав 
Кравцов (ф-т псих. та соц.), Ілля Прихно (ф-т 
ФК та спорту), Аліна Костюк, Валерія Ященко 
(ф-т поч. навч.), Ізабелла Дударик (фізмат), 
Юлія Олійник (ф-т слав.); вокальні ансамблі 
«Відлуння» (істфак), «Світанок» (природ. ф-т), 
«Романтика», «Оберіг» (ф-т поч. навч.).

Потужне виконання флешмобів проде-
монстрували студенти ф-тів дошк. освіти, 

славістики, природничого, поч. навчання, 
ФВ та спорту, іноз. філології, соціол. та пси-
хології.

Кращих із кращих було рекомендовано 
до участі 28 березня в міському конкурсі 
«Студентська весна–2017», на якому наш 21 
колектив та окремі виконавці здобули пере-
могу в номінації «Професійні ВНЗ Харкова».

І місце здобули Народні колективи 
ун-ту: камерн. хор «Ювента», ансамбль 
естрадної пісні «Оксамит», оркестр народ-
них інструментів, ансамбль народного 
танцю «Зорицвіт», ансамбль бального 
танцю, ансамбль сучасного танцю; вокаль-
ний ансамбль «Лілея», тріо бандуристок 
«Яснозорі», Анна Лук’янченко, Наталія 
Ісакова. ІІ місце поділили жіночий хор 
«Anima», ансамбль гітаристів «Тредо», Ілля 
Прихно, Ольга Слєпцова, а  ІІІ місце  — 
Народний ансамбль естрадно-спортивно-
го танцю «Бумеранг», театр «Есперанто», 
Дарина Литовка, Аліна Костюк та Валерія 
Ященко та 3 лауреати фестивалю.

Вітаємо всіх учасників та керівників 
колективів з перемогою та бажаємо подаль-
ших успіхів і звершень, бо мистецтво — це 
сучасне і майбутнє нашої держави!

Н.П. Грицаненко, директор  
Молодіжного центру ун-ту


