
Гордість університету

Молода зМіна науковців
До Дня науки підбито підсумки участі студентів у ІІ турі Всеукраїнських студентських 
олімпіад та в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт і Всеукраїнських 
турнірах. Пропонуємо нашим читачам познайомиться з переможцями та їх досягненнями.

ІІ етап Всеукраїнської сту-
дентської олімпіади: Трефілова 
Катерина — 3 курс фізмату зі спеці
альності «Фізика» (ІІІ місце); Лебеденко 
Яна — 4 курс фізмату зі спеціально
сті «Математика» (ІІІ  місце); Ільїна 
Дар’я — 5 курс фту дошкільної освіти 
зі спеціальності «Дошкільна освіта» 
(І  місце); Шеломкова Анастасія  — 
5  курс фту психології і  соціології зі 
спеціальності «Політологія» (ІІІ місце); 
Свистун Ірина — 5 курс фту психології 
і соціології зі спеціально сті «Соціальна 
педагогіка» (ІІ  місце); Реуцька Ганна 
Володимирівна — 4 курс фту психоло
гії і соціології, з навчальної дисципліни 
«Професійна освіта» (І місце).

Конкурс студентських наукових 
робіт: Назаренко Валерія — 4 курс фіз
мату, диплом І ступеня зі спеціальності 
«Теорія і методика професійної освіти»; 
Божко Олексій — 3 курс фту психол. 
і соціол., диплом ІІ ступеня зі спеціальнос
ті «Соціологічні науки»; Турба Ірина — 
4 курс природн. фту, диплом ІІІ ступеня 
зі спеціальності «Філософія»; Якуніна 
Ганна — 5 курс істфаку, диплом ІІ ступеня 
зі спеціальності «Історичні науки».

Турніри: Якуніна Ганна — 5 курс — 
І місце V Всеукраїнського студентського 
турніру з історії.

Дякуємо керівникам за гідну під-
готовку студентів.

Науковий відділ

Відзнака
СковоРодИнівСЬка ПРЕМіЯ — кРаЩИМ!
27 червня 2017 року під час урочис

тостей з нагоди випуску2017 на підставі 
рішення Вченої ради університету (про
токол № 4 від 23.05.2017 р.) за сумлінне 
ставлення до навчання, оволодіння про
фесійною майстерністю, участь у науко
водослідній роботі, активну громадську 
діяльність, за відмінне навчання протя
гом усіх років перебування в універси
теті, особливо глибокі знання зі спеці
альностей, велику громадську роботу 
загальноуніверситетською премією 
імені Г.С. Сковороди у розмірі 500 грн. із 
врученням пам’ятної медалі та посвідчен
ня будуть нагороджені такі випускники: 
Зеленська Оксана — фт дошкільн. осві
ти; Кочмала Ксенія — фт інозем. філол.; 
Войтенко Сергій — істфак; Шапталова 
Надія  — природн. фт; Калашник 
Алла — фт псих. і соціології; Костіна 

Юлія — фт славістики; Чермошенцева 
Юлія — укр. мовно літер. фт.

За сумлінне ставлення до навчан
ня, оволодіння професійною май
стерністю, участь у науководослідній 
роботі, активну громадську діяльність 
пам’ятними посвідченнями нагоро-
джуються також студенти 5 курсу, 
які стали переможцями у таких номі
націях: «Відмінник навчання»  — 
12 випускників, «За науково-дослідну 
роботу»  — 9  випускників, «Лідер 
студентського життя» — 15 випуск
ників, «Художня творчість та вико-
навська майстерність» — 22 випуск
ники, «За спортивні досягнення та 
козацький вишкіл» — 9 випускників, 
«Студентська сім’я» — Кондратьєви 
Сергій і Анастасія.

І.Ф. Прокопенко, ректор

Візити

ПодаРунок від ГоловИ наГлЯдової РадИ
До ХНПУ імені Г.С. Сковороди завітав почесний гість — Голова Наглядової ради ун-ту, лідер фракції Радикальної 
партії ВРУ Олег Валерійович Ляшко.

У 2001 році Олег Ляшко здобув юридичну освіту 
у нашому виші і завжди знаходить час, щоб заві
тати до рідного факультету. Олег Валерійович 

приділяє велику увагу розвитку вищої освіти, допомагає 
у вирішенні її проблем. Політик переконаний: підтримка 
освіти повинна бути пріоритетним завданням держави. 
Підкреслюючи питання державної уваги до проблем осві
ти, Олег Валерійович наводить висловлювання німець
кого канцлера Бісмарка: «Хто не фінансує освіту, той буде 
фінансувати будівництво тюрем». «Саме тому, — наголошує 

О.В. Ляшко, — наша фракція Радикальної партії України 
вимагає в бюджеті наступного року суттєвого збільшен
ня фінансування освітньої галузі за рахунок видатків. 
Підвищення престижу професії вчителя та викладача, ми 
вимагаємо збільшення заробітних плат нашим педагогам 
для того, щоб вони не жили на ті копійчані зарплати, вод
ночас працюючи, як раби на галерах!».

Наприкінці зустрічі Олег Валерійо вич подарував сту
дентам університету плазмовий телевізор.

В.О. Процевський, д.ю.наук, професор, декан юрфаку
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Газета Харківського національного
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

у добРу ПутЬ, вИПуСкнИкИ!

МРії здійСнюютЬСЯ!
На щастя, завдяки батькам, я зробила правильний 

вибір і вступила на юридичний факультет ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди. Мене з першого курсу підкорили 
викладачі своїм професіоналізмом, високою інтелекту
альною культурою, щирою відданістю своїй справі. Стає 
сумно через те, що я більше не повернуся в університет, 
не відчую цього особливого духу студентства.

Зараз починається доросле життя, я вже працюю 
в юридичній фірмі за фахом і усвідомлюю, що від рівня 
мого професіоналізму залежить успіх компанії і кожного 
її працівника. Тільки зараз, працюючи юрисконсультом, 
я повною мірою усвідомила, наскільки відповідальною 

є моя діяльність і як важливо по 
закінченню роботи бачити вдячні 
очі своїх клієнтів і усвідомлювати 
користь виконаної роботи. Дякую 
своїм батькам — Петру і Жанні 
Гасюк — за їх підтримку на шляху 
до мрій. Також я дуже вдячна керівництву унту на чолі 
з ректором за належну фахову підготовку та підготовку 
до самостійного життя.

Бажаю всім успіхів у навчанні та гарної наснаги до 
втілення мрій у реальність!

Карина Гасюк, юрфак

ніколИ нЕ ПРИПИнЯтИ вчИтИСЯ
«Хто думає про науку, той 

любить її, а хто любить, той ніко
ли не перестає вчитися». Саме ці 
слова Григорія Савича Сковороди, 
спадають мені на думку, коли зга
дую своє навчання.

У свій університет я закохалася 
ще в 2005 році, коли тільки переступила його поріг. Це 
були незабутні студентські роки на істфаці, сповнені 
наукових і культурномасових заходів: конференції, 
круглі столи, дебют першокурсників, концерти, КВК, 
тренінги та майстеркласи тощо. Після закінчення унту 
була зарахована до аспірантури.

Та головний наш актив — знання, які ми можемо 
використати для розвитку себе як особистості. Тому 

вирішила опанувати мову цифр та розрахунків, всту
пивши на економфак. І знову поринула у цікаве сту
дентське життя. На фті панує демократична та інте
лектуальна атмосфера, що є запорукою злагодженої 
роботи деканату та кафедр. Це спонукає студентів 
до наукових пошуків і активного фахового зростан
ня. Професорськовикладацький склад економфаку 
активно запроваджує у навчальний процес результати 
наукових досліджень при розробці лекційних курсів для 
студентів. І обладнання унту дозволяє використовувати 
в процесі навчання сучасні ІТ, здійснювати симуляції 
практичних завдань, вчити студентів адекватно оціню
вати певні економічні явища, прогнозувати їх вплив на 
розвиток подій.

М.В.Луценко, доц. кафедри історії України

чаС туРбот, хвИлюванЬ та обов’Язків
Студентські роки — чудовий та незабутній час у житті кожної людини. Хто, як не студент, вміє так 
багато встигати: навчатися і весело відпочивати, подорожувати, танцювати і співати, закохуватися 
та мріяти? Але найвідповідальнішим та найважливішим процесом є саме навчання.

Студенти нашого фту дуже активні та пра
цьовиті. Протягом навчального року ми 

вивчаємо безліч цікавих і  корисних дисци
плін, засвоюємо новий матеріал, отримуємо 
знання. Як кажуть, під лежачий камінь вода 
не тече, тож всі справи потрібно робити вчас
но. Виконувати завдання, вчитися аналізувати 
та запам’ятовувати, не відкладати справу на 
завтра — запорука успішного закінчення року. 
Сесія є періодом підбиття підсумків навчальної 
роботи студентів протягом семестру. Cкладання 
заліків та іспитів — показник плідності праці сту
денту. Іноді від одного слова «сесія» студенти 

непритомніють, бо сесія для студента — важкий 
час, у якому є безліч турбот, хвилювань, справ та 
обов’язків і так мало сну та відпочинку. Але якщо 
ти наполегливо працював протягом року, робив 
усі справи вчасно та на совість, був уважним, від
повідально ставився до навчання, то сесія буде 
лише формальністю, пройде легко та непомітно.

Тож не треба марнувати час, слід викорис
товувати його повною мірою та з користю. Усім 
натхнення, сил, і звичайно успішного складання 
іспитів! Пам’ятаймо, що після сесії наступають 
довгоочікувані канікули!

А. Кушніренко, ф-т почат. навч.

отРИМала відМінну 
оСвіту

Вважаю, що отримала відмін
ну освіту, завдяки доброму 

професійному рівню викладачів, 
індивідуальному підходу до сту
дентів і збалансованому співвід
ношенню теоретичних та прак
тичних занять. Студентські роки 
вважаю найкращими у своєму житті, вони були спов
нені яскравих фарб і незабутніх емоцій. Пощастило 
з групою: мене оточували насправді талановиті і амбі
ційні люди. Ми часто проводили час разом, брали 
участь у конференціях і святах, які були пов’язані 
з  японською мовою. Деякі з  моїх одногрупників 
навіть перемогли в міжнародних проектах і отримали 
можливість стажування в Японії. Дуже корисним був 
величезний досвід спілкування з носіями японської 
та інших іноземних мов. Уже працюю у перспектив
ній ІТ компанії перекладачем, застосовую навички 
і знання, здобуті в ході навчання в унті. Сучасний 
і гнучкий підхід в системі навчання, цікаві практичні 
завдання, участь у наукових конференціях і семінарах, 
допомогли мені розвинути аналітичні і творчі здіб
ності. Дозволили систематизувати величезну кіль
кість інформації в прості та ефективні інструменти для 
роботи, які зараз, у робочій обстановці, допомагають 
з легкістю вирішувати складні завдання і приймати 
нестандартні управлінські рішення.

Олена Ющенко, англ./япон. мови

доРоГі вИПуСкнИці й вИПуСкнИкИ унівЕРСИтЕту! 
Шановні ПРофЕСоРИ, вИкладачі й СПівРобітнИкИ!

Традиційно наприкінці червня з університету стартує в широкий світ нове поповнення вчителів. Цього 
року дипломи бакалаврів, спеціалістів і магістрів отримають 2866 випускників.

Від імені керівництва університету й усього колективу щиро вітаю вас із завершенням навчання й почат
ком нового етапу вашого самостійного життя! Нехай фундаментальні знання, набуті вами за роки навчання 
в університеті, практичний вишкіл, висока культура, відчуття гордості за належність до великої україн
ської родини, прищеплені вам професорами й наставниками, реалізуються та продовжуються у ваших 
майбутніх вихованцях.

Служіть народові України, навчайте й виховуйте високоосвічених її громадян, патріотів, професіоналів. 
Будьте принциповими і толерантними, працьовитими і впевненими в собі, любіть своїх учнів, залишайтеся 
вірними рідній землі, батькам, обраній професії.

Нехай бадьорий студентський запал завжди буде генератором вашого життєвого оптимізму й творчого 
пошуку. Високо несіть ім’я вихованця найстарішого в Україні Сковородинівського університету. Пам’ятайте 
свою Аlma Мater, своїх учителів, будьте вдячними їм.

Молю Бога дарувати всім вам щастя, успіхів, миру і благополуччя!
З повагою                                                              І. Прокопенко, ректор.

Випускники-2017

Сесія

Вітаємо

Випускниківбакалаврів фту фіз
виховання і  спорту Яна Сича 

(фехтування) і  Аліну Будянську 
(художня гімнастика), які вибороли 
право на участь у Всесвітній універсі
аді, що відбудеться влітку цього року 
в місті Тайбей (Китай).

Ні пуху, ні пера!Ніч перед іспитом
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Актуально

учИтЕлЬ — людИна, Яка МожЕ 
РобИтИ Складні РЕчі ПРоСтИМИ 

Ральф Емерсон
22 квітня на ф-ті славістики відбувся науково-методичний семінар «Актуальні 
проблеми викладання російської мови і літератури в школах України».

Предметом дискусії стали зміни 
в програмах, труднощі, з якими 

стикаються вчителісловесники 
в  процесі викладання російської 
мови і  літератури в  умовах білінг

візму. Великий інтерес 
викликав майстерклас 
учителя Харк. гімназії 
№ 14 Т.Л. Челомбітько 
«Особливості засто
сування інновацій
них технологій під 
час вивчення драми 
Б.  Шоу «Пігмаліон»». 
На семінарі були при
сутні вчителісловес
ники Харкова, їм були 
вручені медалі УАПРЯЛ 
імені М.В. Гоголя за осо

бливий внесок у  справу навчання 
російської мови й літератури в шко
лах України.

Богдана Кайгородцева, голова СНТ  
ф-ту славістики

Пост-реліз конференції

ПСИхолоГо-ПЕдаГоГічні ПРоблЕМИ 
вИЩої і СЕРЕднЬої оСвітИ

11 квітня 2017 р. у ХНПУ імені Г.С. Сковороди проведено ІІ Міжнародну науково-прак-
тичну конференцію «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах 
сучасних викликів: теорія і практика».

Ініціатором проведення конферен
ції виступили кафедри ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди: ЗП і педагогіки вищої 
школи (проф. С. Золотухіна), філософ
ськопсихологічної антропології (проф. 
І. Дорожко.), історії педагогіки і порів
няльної педагогіки (проф. Л. Штефан), 
а  також Жешувський унт (Польща), 
Педінститут Чендуського унту (КНР).

У роботі конференції брали участь 
105 учасників із України, Польщі, КНР, 
Ізраїлю, що представляли 30 навчаль
них закладів України, а саме: з Харкова, 
Бахмута, Бердянська, Вінниці, 
Дрогобича, Житомира, Запоріжжя, 
Києва, Коростеня, Кропивницького, 
Львова, Миколаєва, Новоград
Волинського, Одеси, Первомайська, 
Слов’янська, Тернополя, Херсона, 
Черкас, Чернігова та ін.

Відкрив пленарне засідання рек
тор ХНПУ імені Г.С. Сковороди, акад. 
І.  Прокопенко. Привітала учасників 
конференції проф. О.  Андрущенко, 
перший проректор, проректор 
з  наукової роботи. На пленарному 

засіданні конференції виступили: 
Л. Рябовол, доц.. каф. державнопра
вових дисциплін та адміністративно
го права Кіровоградського ДПУ імені 
В.  Винниченка; Л.  Романенкова та 
І. Біляєва, відповідно дир. і заст. дир. 
Запорізької обл. громадської органі
зації «Флоренс»; С. Дяченко, учитель 
Харк. гімназії № 65.

Учасники конференції презентували 
свої доповіді на секціях: «Розвиток педа
гогічної науки й освіти», «Проблеми 
вищої школи: дидактика, виховання, 
управління»; «Сучасна школа: теорія 
і  досвід»; «Сучасні проблеми філо
софськопсихологічної антропології»; 
«Соціальнопсихологічні засади розвит
ку особистості в освітньому процесі».

За матеріалами конференції опу
бліковано збірник статей «Психолого
педагогічні проблеми вищої і середньої 
освіти в умовах сучасних викликів: тео
рія і практика».

Запрошуємо всіх бажаючих до участі 
в конференції наступного року.

Оргкомітет

ВНЗ-школа
12 травня на істфак завітали учні 

8–10 класів Руновщинської ЗОШ І–ІІІ 
ступенів Зачепилівської райради 
Харківської області. Учні відвідали 
кафедри, науководослідну археоло

гічну лабораторію, Окремий науко
воосвітній центр Українського коза
цтва імені Г.С. Сковороди. Також була 
проведена екскурсія містом «Харків 
історичний».

Нагорода

6 червня на урочистому засідан
ні, присвяченому Дню журналіста, 
Голова обласної національної спіл
ки журналістів Харківської області, 
заслужений журналіст України (до 
речі, випускник українського фту) 
Олександр Голуб нагороджував 
переможців традиційного творчого 
конкурсу «Часопис2017». Пальму 
першості в номінації «Краща галу-
зева газета» виборола наша універ
ситетська газета «Учитель».

Пам’ятаємо
дРуГа Світова війна 

очИМа Сходу
До 9 травня студенти кафедри східних 
мов підготували стіннівки про роль 
країн Сходу в Другій світовій війні.

Туреччина в Другій світовій війні 
підтримувала позиції нейтралі

тету та приєдналася до антигітле
рівської коаліції вже на останньому 
етапі війни. З огляду на важливе стра
тегічне положення і сили Туреччини, 
обидві ворогуючі сторони всіляко 
намагалися залучити її на свій бік. 
18  червня 1941 року Туреччина 
уклала договір з Німеччиною «Про 
дружбу і ненапад». Лише 23 лютого 
1945 року країна стала на бік анти
гітлерівської коаліції.

Китай виніс на своїх плечах осно
вний тягар війни проти імперіалістіч
ної Японії і є однією із чотирьох дер
жав (поряд із СРСР, Великобританією 
і  США), які відіграли вирішальну 
роль у розгромі державагресорів. 
Японські війська в Китаї формаль
но капітулювали 2 вересня 1945 р. 
За рішенням Каїрської конферен
ції (1943), території Маньчжурії та 
Пескадорські острови відійшли до 
Китаю. Втрати цивільного населен
ня в 1937–1945 рр. західні історики 
оцінюють у 17–22 млн. Китай пам’ятає 
всі жахи війни й робить все можли
ве для збереження миру. На честь 
пам’яті загиблих у  Другій світовій 
війні з 3 вересня 2015 року в КНР на 
площі Тяньаньмень проходять пара
ди Перемоги.

Досі замовчується роль і значення 
Ірану в перемозі країнсоюзниць над 
фашистською Німеччиною. 25 червня 
1941 року Берлін спробував залучи
ти Іран до військових дій і направив 
до Тегерану дипломатичну ноту 
з вимогою вступити у війну на боці 
Німеччини. Реза Пехлеві відповів 
відмовою. За роки війни Іран віді
грав величезну роль у забезпеченні 
Радянського Союзу транзитом боє
припасів, техніки й продовольства 
із США.

Знищення 6 мільйонів євреїв 
нацистами справило величезне 
враження на світ. Голокост не про
сто знищив величезну кількість жит
тів, а й зруйнував великі пам’ятники 
історії. Друга світова війна і Голокост 
є невід’ємною частиною єврейського 
народу і приводом для вічної пам’яті 
і поваги.

Після бомбардування американ
ської бази ПерлХарбор у  грудні 
1941  р. Японія опинилася в  стані 
війни із США і Англією, що з часом 
привело країну до затяжної кризи. 
З Китаєм Японія воювала з 1938 р. 
6 і 9 серпня 1945 року на території 
Японії сталися атомні бомбардування 
Хіросіми й Нагасакі — єдині в істо
рії людства два приклади бойового 
застосування ядерної зброї.

Тож на країнах Сходу залишилися 
важкі відбитки, незалежно від того, 
були вони на боці коаліції, агресо
ра чи дотримувалися нейтралітету. 
Кожна країна вплинула на досягнен
ня миру. Події війни ніколи не підуть 
безслідно з пам’яті цих народів. Ми ж, 
люди, які вивчають мови й культури 
країн Сходу, повинні знати і пам’ятати 
про історичне значення Другої світо
вої війни і внесок цих країн у досяг
нення миру і спокою.

З газетами можна ознайомитися 
в  культурних центрах ауд. 501В, 
505В, 506В, 419В, 205В.

Марія Чернюх, 44 а/к, ф-т іноземної філол.

Зустріч поколінь

в’ЯзЕнЬ концтабоРів
18 травня студенти укр. мовно-літературного ф-ту зустрілися з людиною, яка 
зробила величезний внесок в історію української нації.

Ігор Федорович Малицький — голова 
ХО ради борців антифашистського 

опору колишніх в’язнів фашистських 
концтаборів — розповів студентам 
про жахливі експерименти фашистів 
над в’язнями. Цей мужній і сильний 
чоловік пройшов концтабіри Терезин, 
Аушвіц, Маутгаузен, а  наприкінці 
44го — «Лінц3». На початку травня 
45го року він взяв участь у повстанні 
та з группою в’язнів пішов назустріч 
Червоній армії. Ветеран і нині, у 92 
роки, не полишає викладацької робо
ти в Українській інженернопедаго
гічній академії, бере активну участь 
у вихованні сучасної молоді. Студенти 
дуже вдячні Ігорю Федоровичу за від
верту розповідь, яка вчить пам’ятати 
багатостраждальну історію України та 

справжніх героїв нашої незнищенної 
нації!

В. Глужич, заст. декана з вих. роб. укр. ф-ту

2 Досвід

фоРМуваннЯ інфоРМаційної кулЬтуРИ 
СтудЕнтів

Формування інформаційної культури студентів є складним багатовекторним процесом, підпорядкованим чіткій структурно-
логічній схемі, — вважає проф. Р.І. Черновол-Ткаченко, директор ІПКП.

Інформаційна культура вимагає від 
сучасного студента нових знань 
і вмінь, особливого стилю мислен

ня, що забезпечує для нього необхідну 
соціальну адаптацію до змін і гарантує 
гідне місце в інформаційному середо
вищі. Саме тому в навчальному проце
сі інту зроблено акцент на формуванні 
таких умінь і навичок, як самостійно 
знаходити та використовувати освіт
ні інтернетресурси в управлінській 
діяльності керівника; оцінювати 
інтернетджерела за критеріями якіс
них ознак інформації для прийняття 
управлінських рішень та здійснення 
процесу управління ЗНЗ, створювати 
закладки та посилання на потрібні 
освітні ресурси, здійснювати наві
гацію у вебпросторі, зберігати зна
йдені в мережі Інтернет інформаційні 
ресурси на комп’ютері, користуватися 
віртуальними бібліотеками та енци
клопедіями; використовувати методи 
ключових слів, контентаналіз, фрази 
під час пошуку в мережі Інтернеті за 
допомогою різних пошукових систем, 
комбінувати умови пошуку та методи; 
копіювати тексти, зображення, веб
адреси з вебсторінок, сайтів, порта
лів, зберігати вебсторінки в заданому 
місці на комп’ютері.

Особлива роль у навчальному про
цесі відводиться використанню муль
тимедійних презентацій як одного із 

засобів формування інформаційної 
культури, який поєднує в собі дина
міку, звук і  зображення, анімацію, 
відео, текст, тобто ті чинники, які 
найбільш довго утримують увагу 
студента. Майже 76 % опитаних сту
дентів засвідчили, що їх використан
ня в навчальному процесі необхідне 
й  актуальне, відповідає сучасним 
вимогам, дає можливість повніше 
засвоїти матеріал, сприяє активізації 
уваги, викликає інтерес, особливо 
на семінарі; дає можливість охопити 
більше інформації; створює умови 
порівняти різні погляди, думки, запи
сати текст; сконцентровує увагу на 
головному, економить час. Але рес
понденти підкреслили, що мультиме
діа треба використовувати розумно 
й доцільно, і самі усвідомлено готують 
доповідіпрезентації.

Другим засобом формування 
інформаційної культури нашого сту
дента є запровадження дистанційного 
навчання в таких формах: консульту
вання наукових досліджень із вико
ристанням скайпзв’язку, електронної 
скриньки, хмарних технологій; орга
нізація вебінарів; розроблення елек
тронних курсів лекцій. Потребують 
розвитку такі напрями, як створення 
повноцінних дистанційних курсів 
з розміщенням їх на сайті інституту, 
проведення онлайнлекцій, засідань; 

контрольних заходів (за умови забез
печення аутентифікації студента).

В інформаційному просторі інту 
використовуються різні форми хмар
них технологій, зокрема вебсайт інту 
й кафедри, де у восьми рубриках, одна 
із яких англійською мовою, розміще
но інформацію про структуру, склад, 
діяльність інту, вимоги до написання 
курсових робіт, наукових досліджень, 
програми виробничої практики, єди
них кваліфікаційних іспитів на здо
буття освітнього рівня «спеціаліст», 
«магістр». На сайті подано важливу 
інформацію для абітурієнтів до вступ
них випробувань, новини й анонси 
з життя інту.

Під час самостійної роботи з мате
ріалами слухачі мають змогу засобами 
електронної пошти отримати відповіді 
на проблемні питання безпосередньо 
від викладача або поспілкуватися 
з ним вічнавіч за допомогою сервісів 
Skype або Viber. Хмари використову
ють також як контентні сховища для 
збереження і передавання навчальної 
інформації. Сьогодні потребують роз
витку й такі форми організації навчан
ня, як тематичний форум, інтерактивна 
приймальня, віртуальна предметна 
спільнота, розроблення й викорис
тання Blogger (блогер)платформи; 
проведення онлайнзасідань кафедри, 
нарад, віртуальна кафедра.

Студентська весна–2017

ПЕРЕМожці МіСЬкоГо конкуРСу
15 травня 2017 р. на виконавчій раді ун-ту ректором І.Ф. Прокопенком було проведено нагородження керівників творчих колекти-
вів — переможців міського конкурсу «Студентська весна — 2017» у категорії «Профі» серед вищих навчальних закладів Харкова.

Лауреати: Парадний ансамбль 
барабанщиць «Вільна душа», кер. 
Сергій Зибцев; група «Браво», кер. 
Тетяна Кравчук; команда з черлідин-
гу, кер. Світлана Бібель.

ІІІ місце посіли: Народний 
ансамбль естрадно-спортивно-
го танцю «Бумеранг», кер. Ніна 
Санжарова, Юлія Голенкова; Театр 
«Есперанто», кер. Аліна Шаповаленко; 
Дарина Литовка, фт псих. і соціології; 
Аліна Костюк та Валерія Ященко, фт 
початк. навчання;

ІІ місце посіли: Жіночий хор 
«Anima», кер. Алла Соколова, Тетяна 

Литвиненко; Ансамбль гітаристів 
«Тредо», кер. Амалія Мартем’янова; 
Ілля Прихно, фт фіз. виховання 
і спорту; Ольга Слєпцова, фт мис
тецтв;

І місце вибороли: Народний 
камерний хор «Ювента», кер. Віктор 
Королевський; Народний ансамбль 
естрадної пісні «Оксамит», кер. 
Юлія Доро; Народний оркестр 
народних інструментів, худ. кер. 
Ольга Кузнецова, диригент Василь 
Жуков; Народний ансамбль 
народного танцю «Зорицвіт», 
кер. Ольга Лиманська; Народний 

ансамбль бального танцю, кер. 
Наталія Бугаєць; Ансамбль сучас-
ного танцю, кер. Ніна Булгакова; 
Вокальний ансамбль «Лілея», кер. 
Олена Чубукіна; Тріо бандуристок 
«Яснозорі», кер. Народна артистка 
України Тетяна Слюсаренко; Анна 
Лук’янченко, фт іноземної філоло
гії, кер. Юлія Доро; Наталія Ісакова, 
фт псих. і  соціології, кер. Сергій 
Константінов.

Вітаємо переможців і  бажаємо 
подальших творчих успіхів!

Н.П. Грицаненко, директор  
Молодіжного центру

Всеукраїнська олімпіада

уСЕ жИттЯ любИтИ Малюків
18–19 травня на базі ХНПУ імені Г.С. Сковороди було проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 
«Дошкільна освіта» серед студентів ВНЗ.

В Олімпіаді брали участь 45 студентів — представ
ників 25 ВНЗ усіх регіонів України. Завдання до 
Олімпіади були підготовлені з урахуванням новіт

ніх тенденцій у педагогічній науці і практичній діяльності 
й перевірці якості знань студентів. Зокрема, для студентів 
ОР «Бакалавр» були використані тестові форми завдань 
з теорії і історії дошкільної педагогіки та окремих методик. 
Для студентів ОР «Магістр» — письмове творче завдання 
з актуальних проблем дошкільної освіти та інноваційних 
технологій викладання. Науковий аспект Олімпіади для 
студентів ОР «Магістр» реалізовано в  усному виступі 
із захисту положень науководослідної роботи (доповіді) 
актуальної проблеми з дошкільної педагогіки, що надало 
можливість студентам висловлювати власні міркування, 
представити різноманіття педагогічного простору регіо
нів України. Практичний аспект аналітикоконструктив
ного завдання з демонстрацією фрагменту розробленої 
форми роботи з дошкільниками дозволив студентам ОР 
«Бакалавр» представити свої знання, уміння, творчі зна
хідки з методик дошкільної освіти, уміння організовувати 
взаємодію з аудиторією.

У дозвільній частині Олімпіади активну участь взяли 
викладачі ХНПУ імені Г.С. Сковороди, які організували та 
провели круглий стіл «Дошкільна освіта у сучасному освіт
ньому просторі третього тисячоліття: актуальні пробле
ми, досвід, інновації» для супроводжуючих. Для студентів 
було проведено майстерклас «Основи ігромайстерності» 
(к. п. н., доц. Шуть М.М.); екскурсії містом, вечір знайомств, 
екскурсія до Feldman Ecopark. Зазначені заходи сприяли 
комунікативній активності студентів, бажанню спілкуватися 
з новими друзями, окреслюючи перспективи подальшого 
товаришування.

Оцінюванням результатів роботи студентів займалось 
високопрофесійне журі у складі 21 доктора і кандидата наук, 
професора і доцента, на чолі з проф..В.М. Гриньовою — зав. 
каф. початкової, дошкільної та проф. освіти нашого унту.

Перемогу в  Олімпіаді здобули: серед студентів 
ВНЗ ОР «Магістр» І  місце  — Дар’я Ільїна (ХНПУ імені 
Г.  Сковороди), ІІ місце  — Валентина Бачинська 
(Київський унт імені Бориса Грінченка), ІІІ місце  — 
Олександр Шутько (Донбаський ДПУ); серед студентів 
ВНЗ ОР «Бакалавр» І місце — Тетяна Веселовська (НПУ 
імені М.  Драгоманова), ІІ місце  — Тетяна Левченко 
(Полтавський НПУ імені В. Короленка), ІІІ місце — Ірина 
Шершень (БердянськийДПУ).

Вітаємо всіх учасників Олімпіади з визначними резуль
татами! Нехай провідна думка фту дошкільної освіти ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди «усе життя любити малюків і зігрівати їх 
душею…» стане тим зерном, яке зросте в серцях і надихне 
на нові звершення!

Каф. початкової, дошкільної та проф. освіти та каф. естет. 
виховання і технологій дошкільної освіти

Керівники творчих колективів університету з ректором І. Прокопенком
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Екскурсії

ніч МузЕїв
20 травня у Харкові проходило традиційне культурне дійство «Ніч музеїв» — між-
народна акція, яка дозволяє безкоштовно оглянути музейні експозиції.

Уперше «Ніч музеїв» проводи
ли в  Берліні 1997 року на честь 

Міжнародного дня музеїв (18 травня), 
а  в  двохтисячних роках вона стала 
загальноєвропейським явищем, мета 
якого  — показати потенціал музеїв, 
урізноманітнити звичайні, «буденні» 
експозиції.

Ми, студенти 21 групи, із великим 
задоволенням присвятили свій вихід

ний день походам до музеїв. Розпочали 
свою подорож із галереї «АВЕК» — 
з фотовиставки «Єрусалим — молодість 
вічного міста».

Наступною нашою зупинкою став 
«ЄрміловЦентр». У ньому презентував
ся проект «Art & Fashion. Новий вимір», 
присвячений дослідженню взаємодії 
мистецтва й моди. В експозиції пред
ставлені фото та відеороботи, а також 
артоб’єкти дизайнерів і художників.

У харківському планетарії імені 
Ю. Гагаріна цього дня працював музей 
«Космос», де відвідувачі змогли дізна
тися про видатних космонавтів, потри
мати в руках предмети, які побували 
в космосі, метеорити, сфотографуватися 
з «інопланетянами».

У галереї «Бузок» ми побачили 
майстерклас із вишивки стрічками 
«Марічка». Жалкуємо, що ніч музеїв 
тільки раз на рік, але всі залишилися 
задоволеними цим походом, тим паче, 
що колективні справи зближують!

Д. Авраменко, ф-т початков. навч., ІІ курс

Шлях до науки

ПЕРШИй ПРодуктИвнИй 
доСвід

Студентки 1 курсу юрфаку ХНПУ імені Г.С. Сковороди Владислава Жадан та Анушик 
Акопян взяли участь у Міжнародному студентському вебінарі (до 100-річчя револю-
ційних подій 1917-1921рр.): «Роль інтелігенції в революції 1917-1921рр.». От що вони 
розповіли нашому кореспонденту.

Кор.: Що вплинуло на ваше рішення взяти 
участь у конференції?

Студ.: На першому курсі ми вивчає
мо дисципліну «Історія держави і права 
України». Аналізуючи попередні події, 
ми проводимо аналогії та паралелі із 
сучасністю. Тому, коли наш викладач 
Володимир Іванович Горбань запро
понував взяти участь у конференції, ми 
вирішили спробувати власні сили. До 
того ж тема революції 1917–1921 рр. 
та діяльності Центральної Ради вида
лась нам дуже цікавою та актуаль
ною, а участь у подібних заходах не 
буде зайвою для майбутньої роботи. 
Адже виступати перед аудиторією, 
тим паче, з іноземними учасниками — 
дуже великий та продуктивний досвід. 
Наш викладач Володимир Іванович 
розказав, що і як правильно розпові
дати, щоб зацікавити аудиторію і при 
цьому не втратити так званий «власний 
стиль» у доповіді.

Кор.: Які питання ви розкривали у  своїх 
виступах? Чи хвилювалися ви?

Студ.: Як майбутніх юристів, нас 
зацікавили державотворчі та пра
вотворчі аспекти тогочасних подій, 
а саме, «Історична оцінка Універсалів 
Центральної Ради» та «Проблема право
вого регулювання відносин Українською 
Центральною Радою». Звичайно, ми 
хвилювалися, адже всі учасники були 
студентами 3–4 курсів. Але підтримка 
учасників та організаторів допомогла 
впоратись із хвилюванням. Хотіли б 
брати участь у конференціях і надалі.

Богдан Сабельник, 3 курс юрфак

Handmade
дИтЯчі ПізнавалЬні 
кнИжкИ ПРо ЯПонію

У зв’язку з роком Японії в Україні, Центр 
читання і дитячої книги ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди проводив конкурс серед 
студентів на створення пізнавальної 
книги про Японію для дітей дошкільного 
та молодшого шкільного віку.

Підсумки були підбиті на сту
дентській науковій конферен

ції фту початк. навч., яка пройшла 
23.05.2017. У конкурсі взяло участь 64 
студенти 3, 4 та 5 курсів фту початк. 
навч. та 1 курсу фту дошк. освіти, які 
створили 30 книжок. Журі визначи
ло роботи переможців.

У номінації «Книга про Японію для 
дітей дошкільного віку» 3 місце — 
книга «На гостинах у  Пікачу» (авт. 
колектив  — студ. 11  і 12 гр. фту 
дошк. освіти Тетяна Дабарська, 
Катерина Корнієць, Вікторія 
Гасанова); 2  місце  — книга 
«Дівчинка і дракон» (авт. колектив — 
студ. 11  і 12 гр. фту дошк. освіти 
Влада Бірюкова, Юлія Толкачова, 
Аліна Карпенко); 1 місце — книга 
«Японія для дітей дошкільного віку» 
(авт. колектив  — студ. 12  гр. фту 
дошк. освіти Аліна Полтавець, 
Саша Лебідь).

У номінації «Книга про Японію для 
учнів початкових класів»: 3 місце — 
книга «Япония — страна восходя
щего солнца» (автор — студ. 11 гр. 
дошк. освіти Аліна Мартьянова); 
2  місце  — книга «Про Японію» 
(автор — студ. 41 гр. фак. поч. навч. 
Дар’я Стольник) і книга «Записки 
мандрівника» (авт. колектив — студ. 
42  гр. фак. поч. навч. Катерина 
Дзюба, Карина Макаровець, Діана 
Рвачова, Юлія Романюк); 1 місце — 
книга «Страна восходящего солнца» 
(авт. колектив — студ. 43 гр. фак. поч. 
навч. Інна Лучко, Ольга Захаркова).

У номінації «Найцікавіше змістове 
наповнення» — книга «Ах, Япония!» 
(авт. колектив — студ. 31 гр. фак. поч. 
навч. Анна Коміренко, Катерина 
Радунцева). У  номінації «Видання 
педагогічного спрямування» — книга 
«Цікавий та загадковий світ Японії» 
(автор  — студ. 5м фак. поч. навч. 
Анна Живцова).

У журі конкурсу також взяв участь 
шановний Томохіса Хігуті з  уні
верситету Васеда (м.  Токіо), який 
виділив три найцікавіші роботи. 
Такими стали: «Сім чудес Японії» (авт. 
колектив — 4 курс фак. поч. навч. 
Марина Глушко, Світлана Глушко, 
Валерія Кирильчук); «Найцікавіше 
про Японію» (авт. колектив — 4 курс 
фту початк. навч. Ольга Голубнича, 
Мірослава Калініченко, Аліна 
Гученко); «Япония — страна восходя-
щего солнца» (авт. колектив —1 курс 
фту дошкіл. освіти Анастасія 
Яловега, Наталія Федотова, Ганна 
Ярошенко). Томосан висловив своє 
захоплення виконаними роботами, 
про що і написав особисто: «Краса 
і зміст вашої книги дивовижні! Ми 
обрали її як найчудовішу! Ми цінуємо 
ваші зусилля!»

Cумуємо
8 июня 2017  г. ушел из жизни 

господин Сияваш Гияи, замечатель
ный преподаватель, который стоял 
у истоков иранистики (1997 г.) в ХНПУ 
имени Г.С. Сковороды. Он пользовал

ся уважением 
и безоговороч
ным авторите
том у всех, кто 
так или иначе, 
был связан 
с  персидским 
языком. Сияваш 
Гасанович вос

питал первое поколение препода
вателей фарси, которые работают 
в нашем университете.

Благодаря ему, студенты персид
ского отделения получили возмож
ность принимать участие в различ
ных мероприятиях, проводимых 
Посольством Исламской республи
ки Иран в Украине, стажироваться 
в Иране, приобщаться к сокровищ
нице классической персидской 
поэзии.

Он навсегда останется для нас 
духовным и нравственным ориенти
ром, вдохновителем и просветите
лем. Память о нем всегда будет жить 
в наших сердцах.

Кафедра восточных языков

Диктант польською
20 травня на базі НТУ ХПІ відбувся 

IV Всеукраїнський диктант з польської 
мови, який у нашому місті організува
ло Харківське товариство польської 
культури, співпрацюючи з фундацією 

«Свобода і демократія». Цього року 
переможницею диктанту в категорії 
«Дорослі» стала студентка 5 курсу 
українського мовнолітературного 
фту нашого унту Наталія Єфіменко.

Міжнародний конкурс

здай кРов заРадИ жИттЯ
Півроку Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Серце до серця» проводила 
ІІ Міжнародний українсько-литовський конкурс малюнків «Здай кров заради життя.

Студентка 1 курсу фту початково
го навчання Вероніка Бондаренко 

посіла 2 місце і була запрошена на 
урочисте нагородження до Києва.

5 травня в Посольстві Литовської 
Республіки відбулося вручення 
почесних грамот та символічних 
подарунків переможцям та призе
рам конкурсу. У Посольство Вероніка 
прибула з доцентом каф. початкової, 
дошкільної та проф. освіти Іриною 
Володимирівною Єсьман (на фото), 
яка була куратором процесу створен
ня роботи.

Церемонія урочистого наго
родження відбулась за участю 
Надзвичайного і  Повноважного 
Посла Литовської Республіки в Україні 
Марюса Януконіса, Держсекретаря 
Міністерства культури України 
Ростислава Карандєєва, заст. міністра 
освіти і науки України Павла Хобзея, 
Радника Віцепрем’єрміністра 
України Василя Шевченка, директо
ра Департаменту молодіжної полі
тики Міністерства молоді та спорту 
України Ірини Бєляєвої, директора 
Литовського національного цен

тру крові Іоанни Бікульченє, гол. 
Правління Всеукраїнської молодіж
ної громадської організації «Серце до 
серця» Павла Горінова.

У конкурсі взяли участь понад 
7  тисяч робіт учнів та студентів 
навчальних закладів з  України 
й Литви, з яких було обрано 16 кра
щих. Головною метою конкурсу була 
просвітницька та інформаційна робо
та з популяризації ідеї безкоштовного 
донорства.

3
Патріотичне виховання

ПЕРЕМоГИ волонтЕРСЬкоГо заГону «злаГода»
На базі Національної академії Національної гвардії України пройшов ІІІ щорічний зліт волонтерів Харківщини. Студенти всіх ВНЗ 
міста презентували свої проекти, змагалися та знайомилися з діяльністю Національної гвардії України.

Відкрили захід показові виступи духового оркестру 
Академії, барабанщиків, карабінерів, шаблістів та взводу 
спеціального призначення. На зльоті звітували, змага

лися та співпрацювали 14 волонтерських загонів, 270 студен
тів, курсантів та учнів з 26 ЗО закладів, консорціум молодих 
психологів Харківщини, ХО станція юних туристів ХО ради.

Відомчими нагородами МВС, Нацгвардії України та 
Академії були нагороджені найактивніші волонтери 
Харківщини. Представники всіх вишів міста виступили 
з  презентаціями своїх волонтерських проектів та від
звітували за діяльність протягом року у центрі культури 
навчального закладу.

Команди цивільних НЗ змагались на 14ти локаціях, де 
показували навички стрільби в мультимедійному тирі, знання 
з історії України та вміння надавати першу медичну допомогу. 
Крім того, було проведено декілька майстеркласів, тренінгів 
та презентацію найсучасніших зразків техніки та озброєння, 
що використовується у Нацгвардії України. Курсанти ВВНЗ 
змагалися в бойовій стрільбі, воєнізованій естафеті, перетя
гуванні канату та в нормативах поводження зі зброєю.

За активну громадську діяльність на теренах волонтер
ського руху в Україні та плідну співпрацю з Національною 
академією НГ України нагороджені:
•	 Почесною грамотою Національної академії Національної 

гвардії України ректор ХНПУ імені Г.С. Сковороди, акад. 
І.Ф. Прокопенко;

•	 пам’ятною медаллю «Герой України Генералмайор 
С.П. Кульчицький» к. пед. н., доцент, зав. каф. укр. декор.
прикладного мистецтва і графіки Н.В. Чєн;

•	 грамотою від начальника НА НГУ, генералмайора 
С.А. Со коловського — студентка 4 курсу фту іноз. філоло
гії Мадіна Назіпова;

•	 відзнакою «Національна академія НГУ»  — к.  пед.  н., 
доцент А.О. Денисенко.
За результатами змагань наш волонтерський загін 

«Злагода» отримав грамоти за кращі результати на 

навчальних місцях, креативність, згуртованість, твор
чість, громадську активність та ініціативність. Ми стали 
переможцями в  номінаціях: «Майданчик психолога», 
«Польова пошта» — та отримали найвищий бал за пре
зентацію творчого проекту волонтерської діяльності 
з національнопатріотичного виховання молоді.

Бажаємо здійснення планів та нових досягнень волон
терському загону «Злагода».

А. Денисенко, координатор волонтерського загону «Злагода»

Факультету мистецтв — 25!

СвЯто, ЯкЕ зіГРіває дуШу і СЕРцЕ
23 травня в актовій залі відбувся святковий концерт, присвячений 25-річному ювілею ф-ту мистецтв нашого ун-ту.

Відлік історії фту мистецтв починається з 1982 року, 
коли за наказом ректора акад. І.Ф. Прокопенка було 
створено секцію музики, естетики та образотворчого 

мистецтва, а вже у 1983 році її було перетворено в кафедру, 
яку очолила О. Кузнєцова. У 1985 р. на базі фту початк. 
навчання (тоді ще педінституту) було відкрито музичне 
відділення, на базі якого у 1991 р з’явився музичнопеда
гогічний фт. У 1992 році на фті започатковано спеціалі
зацію «хореографія», розвиткові якої сприяли директор 

Харківської хореографічної школи Н. Ржевська та зав. 
відділу класичної хореографії ХВКМ Н. Замєсова. У 2001 
році було засновано кафедру хореографії, яку очолила 
випускниця нашого унту Н. Бугаєць.

Сьогодні навч.виховний процес на фті мистецтв забез
печують 4 кафедри: теорії та методики мистецької освіти 
та диригентськохорової підготовки вчителя (завідувач — 
д. пед. н., проф. Т. Смирнова); музичноінструментальної під
готовки вчителя (завідувач — д. мистецтвознавства, засл. 
діяч мистецтв України, проф. М. Калашник); вокальної культу
ри і сценічної майстерності вчителя (завідувач — д. пед. наук, 
проф. Т.  Ткаченко); хореографії (завідувач  — к.  пед.  н., 
проф. Н.А. Бугаєць). У різні роки фм керували: професори 
О. Кузнєцова, І. Калиновський, В. Поляков, Т. Смирнова, 
Т. Танько. З 2014 та по теперішній час фт очолює д. пед. н., 
проф. А.В. Соколова.

З привітальним словом на святі виступив ректора унту, 
академік НАПН України І.Ф. Прокопенко, якій усіляко спри
яє подальшому розвитку та процвітанню фту. Привітали 
ювіляра: Народний артист України, проф. К. Шаша, Засл. 
діяч мистецтв України, проф. О. Скляров, голов. диригент 
ХО філармонії, Засл. діяч мистецтв Україні Ю. Янко, худ. кер. 
концертного відділу ХО філармонії, Засл. артист України 
В. Соляніков, методист Обл. орган.методичного центру 
культури і мистецтва Г. ГЕЙКО; д. пед. н, проф. зав. каф. ЗП 

і ПВШ С. Золотухіна та інші. Усі почесні гості були нагоро
джені ювілейними сувенірами.

Сьогодні справжніми творчими лабораторіями студентів 
і викладачів, гордістю та візитною карткою унту є творчі 
колективи фту мистецтв, переможці та призери конкурсів 
національного та міжнародного рівня Народні ансамблі: 
бального танцю (кер. Н. Бугаєць, О. Пінчук) та народного 
танцю «Зорицвіт» (кер. О. Лиманська, К. Редько), Народний 
оркестр народних інструментів «Слобожанські візерунки» 

(кер. О. Кузнєцова, диригент В. Жуков), Народний 
камерний хор «Ювента» (кер. М. Королевський); 
ансамблі: акордеоністів «Доміно» та народних 
інструментів «Гротеск» (кер. М. Данилюк), ансамбль 
гітаристів «Тредо» (кер. А. Мартем’янова); жіночий 
хор «Anima» (кер. Т.  Литвиненко, А.  Соколова); 
тріо бандуристок «Яснозорі» (кер. Н. Барсукова, 
Т. Слюсаренко), які виступили перед гостям свята.

Студенти фту мистецтв беруть участь у різнома
нітних конкурсах, олімпіадах, змаганнях, фестивалях 
різних рівнів. Це: міжнародні — музичний конкурс 
«Fortissimo», конкурс виконавців на народних інстру
ментах «АртДомінанта», Всеукраїнський фестиваль 
ансамблевої музики «Рондо», Національний чемпі
онат України зі спортивних бальних танців серед 
студентів ВНЗ. Щорічними стали науковопрактич
ні конференції: «Час мистецької освіти», «Актуальні 
проблеми сучасної мистецької освіти в умовах євро

пейської інтеграції: хореографічне мистецтво», «Актуальні 
питання вокального виконавства та сценічної майстернос
ті», «Мистецькі читання».

Протягом багатьох років фт мистецтв підтримує творчі 
зв’язки з мистецькими закладами Харкова: Академічним 
театром опери та балету імені Лисенка, Харківською облас
ною філармонією, Будинком вчених, Художнім музеєм, 
Обл. орган.методичним центром культури та мистецтва. 
Навчальний процес на фті забезпечують відомі діячі куль
тури та мистецтв, народні та заслужені артисти, лауреати 
національних та міжнародних конкурсів, провідні фахівці 
в галузі мистецької освіти.

Важливе місце в діяльності фту мистецтв займає навчан
ня іноземних громадян. Найбільш динамічно і продуктив
но розвивається творча співпраця зі студентами Китаю. 
Підтвердженням тому став яскравий виступ студентамагі
стра Чжоу Юньцзе, який яскраво виконав арію Каварадоссі 
з опери «Тоска» Дж. Пуччіні.

За історію свого існування фт мистецтв підготував цілу 
плеяду (майже 2 тисячі) фахівців, які стали керівниками НЗ, 
відомими педагогами, громадськими діячами, вченими, 
успішними артистами, видатними діячами культури та мис
тецтв. Вони продовжують традиції фту та залучають своїх 
вихованців до навчання в рідній Alma Mater.

М. Данилюк, координатор з виховн. роботи
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Практика

назуСтРіч літу-2017
19 травня відбулася нарада керівників дитячих оздоровчих таборів, завідувача 
відділу практик та відповідальних керівників від факультетів.

На нараді розглядалися питання 
про функціональні обов’язки та 

вимоги до вожатих, про юридичну 
відповідальність за охорону життя 
та здоров’я дітей, про методичну 
допомогу студентам з боку керівни
ків таборів, про критерії оцінювання 
діяльності студентів під час практи

ки. Керівники таборів мали можли
вість познайомитися з програмою 
організаційновиховної педагогіч
ної практики та програмою збору
семінару, отримати направлення на 
практику.

Після наради директори таборів 
зустрілися зі студентами ІІІх курсів, 
розподілених до базових оздоров
чих та мовних таборів м. Харкова та 
області. Під час зустрічізнайомства 

студенти дізналися про особливос
ті організації дитячого відпочинку 
й  дозвілля дітей безпосередньо 
в  таборах, у  які вони розподілені. 
Зустріч пройшла в режимі конструк
тивного діалогу і закінчилася на висо
кому емоційному підйомі.

Бажаємо всім студентам гідно про

йти практику в дитячих літніх мовних 
та оздоровчих таборах.

Р.S. Улітку 2017 р. 765 студентів 3х 
курсів проходять практику. 617 роз
поділені до базових таборів нашо
го унту, 100  — до мовних таборів 
Харкова й Харківської обл., 10 сту
дентів — до Туреччини, 2 — на Кіпр, 
2 — до Слов'янська в японські мовні 
табори.

Г.А. Кабанська, зав. відділу педпрактик

Конкурс промов

СПілкуєМоСЯ ЯПонСЬкою
17 травня на базі Регіонального центру японської культури та освіти ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди за участі кафедрі східних мов пройшов 15-й харківський міський конкурс 
промов японською мовою.

У конкурсі промов брали участь сту
денти нашого унту та ХНУ імені В.Н. 

Каразіна. Цього року до журі входили 
двоє викладачів кафедри східних мов 
Ю.Г. Локшина та Ю.Б. Карташова, а також 
почесний професор унту Хакуо Хігучі 
Кенджі, Юлія Штих, директор РЦ япон
ської культури та освіти, волонтери 
з Японії Сакімото та Хігучі Томохіса, та 
пані Хігучі, дружина проф. Хігучі.

Під час основної частини конкурсу 
учасники виступали зі своїми промовами 
на теми: «Проблеми старшого та молод
шого поколінь», «Рік Японії в Україні», 
«Поєднання роботи з навчанням», «Хобі», 
«Схибнуті фани», «Проблема Інтернет
сміття» та інші. У ролі ведучих висту
пили студентки IV курсу Аліна Суркова 
і Дарина Духненко, які представляли наш 
університет на Всеукраїнському конкурсі 
промов у Львові.

За результатами конкурсу І  місце 
між собою поділили студентка ХНУ 

імені В.Н.  Каразіна Юлія Бондаренко 
з темою «Пригощайтеся чаєм» та сту
дентка ХНПУ імені Г.С. Сковороди Дар’я 
Чеботаєва з темою «Моя мрія»; ІІ місце 
посіла Олександра Образцова; ІІІ місце — 
студентка Анастасія Сокіл (ІІ курс). Усі 
учасники конкурсу отримали пам’ятні 
подарунки.

У заключному слові професор Хігучі 
Кенджі сказав, що вражений щирістю 
учасників і широким діапазоном інте
ресів сучасних студентів, та висловив 
сподівання, що мрії тих, хто хоче поїхати 
до Японії, здійсняться. Призери цього
річного конкурсу поїдуть до Києва на 
Всеукраїнський конкурс промов япон
ською мовою в жовтні 2017 р.

Крім того, Дар’я Чеботаєва про
йшла відбірковий тур міжнародного 
конкурсу промов серед країнчленів 
ГУАМ і цього року 24 червня поїде 
представляти Україну до Грузії.

Марія Руданова, студ. ф-ту іноз. філол.

Спорт

кубок укРаїнИ — наШ!
З 25 по 28 квітня у Львові відбувся фінал Чемпіонату України з волейболу серед 
жіночих команд вищої студентської ліги, у якому брали участь команди з Харкова, 
Львова, Житомира, Чернівців.

Наша команда виборола Кубок за І місце 
й золоті медалі. Студентка IV курсу україн

ського мовнолітературного фту Яна Алтинова 
визнана кращою сполучною Чемпіонату.

Дякуємо ректору унту І.  Проко пенку, а 
також дек. укр. мовнолітературного фту 
К.Ю. Голобородьку, заст. дек. О.В. Ткач та дек. фту 
фізичного виховання та спорту В.А.Коробейніку 
за допомогу в навчальній роботі та можливість 
краще підготувати команду.

А.П. Казьмерчук, гол. тренер студ.  
волейб. команди ХНПУ
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Семінар
жИттЯ в іМ’Я наукИ

23 травня 2017 року на базі українського 
мовно-літературного ф-ту відбувся науко-
во-теоретичний семінар «Постать Миколи 
Костомарова в українському суспільно-
історичному і культурному контекстах».

Семінар був проведений за участю кафедр 
українознавства та лінгводидактики 

(проф.  О.  Маленко, доценти Н.  Нестеренко, 
Л.  Умрихіна), української мови (доцен
ти Ю.  Лебеденко, 
Т. Лисиченко, асп. А. Гріч
чіна), історії України 
(проф.  О.  Богдашина, 
доц. О. Гончарова, студ. 
IV курсу Т.  Іванова), 
мовної підготовки 
Нац. унту цивільного 
захисту України (доц. І. Богданова), суспільних 
та гуманітарних дисциплін Харк. держ. унту хар
чування та торгівлі (доц. С. Руденко) та гол. ред. 
журналу «Історія та правознавство» ВГ «Основа» 
(Н. Харківська).

У доповідях висвітлено українську націо
нальну ідею, світоглядноестетичні та етнолінг
вістичні засади творчості, ліберальні політичні 
погляди Костомарова тощо.

Мета цього заходу — вшанування 200ліття 
видатного українського історика, мислителя, 
громадського діяча, етнографа, поетароман
тика, прозаїка Миколи Івановича Костомарова, 
діяльність якого була пов’язана з Харковом.

Костомаров закінчив історикофілологіч
ний фт Харківського університету. З перших 
днів навчання юнак виявив неабиякі здібності, 
вивчаючи античну історію, стародавні й сучасні 
мови, філософію, літературу. Навчився грі на 
фортеп’яно, почав писати вірші.

Під час навчання в  університеті, осо
бливо під впливом проф. І. Срезневського, 
Костомаров не лише остаточно визначився 
з колом своїх наукових інтересів, а й усвідомив, 
що історію слід вивчати не лише за писемними 
джерелами, а й за народною творчістю. Тож, за 
його словами, почав «етнографічні екскурсії 
з Харкова сусідніми селами і шинками».

Загалом М.І.  Костомаров  — автор 300 
історичних, публіцистичних і літературних 
творів. Найвідоміші його праці: «Богдан 
Хмельницький»; історична розвідка про події 
в Україні по смерті Б. Хмельницького «Руїна»; 
праці «Мазепа» і «Мазепинці».

М.І. Костомаров разом із молодими україн
ськими інтелігентами П. Кулішем, М. Гулаком, 
В.  Білозерським, О.  Маркович заснували 
КирилоМефодіївське Товариство (братство) — 
гурток слов’яноукраїнофілів, до якого невдовзі 
приєднався Тарас Шевченко.

Україна пам’ятає і шанує свого великого 
сина. Його ім’ям названі вулиці у Києві та Львові, 
Харкові й Рівному, Коломиї та Дубно, в багатьох 
інших великих і малих містах; бібліотека у Києві.

Ю.М. Лебеденко, доц. каф. української мови

Звіти і вибори
нові облИччЯ

16 травня в нашому ун-ті пройшла 
звітно-виборча конференція ССМ.

На конференції обрано нового голову 
Спілки студентів та молоді — студентку 

українського мовнолітературного факульте
ту імені Г.Ф. КвіткиОснов’яненка Єли завету 

Дьячкову, яка про
явила себе як відпо
відальна, старанна, 
віддана своїй справі 
активістка.

Ліза  — це люди
на, яка для багатьох 
студентів україн
ського факультету 

є  прикладом. Вона не тільки відмінниця 
в навчанні (отримує стипендію Верховної 
Ради України), але й відповідальна студентка, 
яка зробила неймовірний внесок у роботу 
студентського самоврядування на факультеті, 
добра наставниця, гарна подруга. Єлизавета 
завжди готова до змін, готова розвиватися та 
вдосконалюватися.

Вона організовує безліч цікавих турні
рів, брейнрингів і веселих перерв; вирішує 
багато вагомих питань стосовно факультету; 
співає і танцює, радіє і плаче разом із кожним 
студентом; заохочує до громадської діяль
ності; допомагає кожному першокурснику 
знайти себе й реалізувати у великій факуль
тетській родині; організувала вже 105 свят 
і заходів.

Студентство впевнене, що Єлизавета 
впорається із цією відповідальною посадою, 
буде й надалі підтримувати існуючі традиції, 
тримати університетську Спілку студентів та 
молоді на належному рівні, представляти її 
на Всеукраїнських та міжнародних акціях.

Карина Катриченко, студ. укр.  
мовно-літературного ф-ту

Традиції

вИШИванка —  
обЕРіГ укРаїнців

Всесвітній день вишиванки, як вважають українці, є оберегом від усякого поганого, 
відзначається у третій четвер травня і має популяризувати українську культуру 
та традиції.

Уперше День вишиванки відзна
чили у 2006 році у Чернівецькому 
НУ з ініціативи звичайної сту

дентки. Зараз це, поки що неофіційне, 
свято набуло міжнародного масштабу. 
І  це невипадково, бо історія україн
ської вишиванки налічує століття. 
Так, у минулі часи до весілля залежно 
від достатку до спеціального сунду
ка нареченої готували від 30 до 100 
вишиванок, символу краси, здоров’я, 

щастя, вірності та коханя. До речі, най
давнішою є вишиванка білим по білому, 
а символи сімейної памяті закодовані 
в її орнаменті, а у вишивальниць є своє 
свято — 17 грудня — День Варвари. 
Своєрідну моду — носити вишиванку з 
костюмом — започаткував Іван Франко. 
В останні роки українці стали одягати 
вишиванку на  державні та  релігійні 
свята, на різні акціі.

О. Гонтарь

Конкурс

бЕз тЕбЕ — цЕй Світ ПРИРЕчЕнИй, МаМо
Як завжди, напередодні Дня матері проведено загальноуніверситетський конкурс «Лист мамі», який був запроваджений у 1990 
році ректором університету І. Прокопенком після відвідання США, де його вразив лист мамі одного американського студента. 
У цьому році в конкурсі взяли участь студенти-сковородинівці з усіх факультетів. Пропонуємо нашим читачам фрагменти 
з листів переможців, визначених авторитетним журі на чолі з проф. О.А. Олексенко.

І місце — Поліна Лотоцька, І курс 
фту славістики: «Здравствуй, мама! Не 
знаю, прочтешь ли ты это письмо — 
ведь наше родное Витино сейчас 
в другой стране, которая разделила 
нас с тобой, как сотни тысяч других 
людей, оккупировав мой родной 
Крым… Нас разделяют более 700 км, 
а  я  готова пройти это расстояние 
пешком, чтобы обнять тебя. Ты всегда 
учила меня быть смелой и сильной, не 
бояться трудностей и верить, что путь, 
каким бы он не был трудным, неиз
бежно приведет к  счастью. Иногда 
мне кажется, что силы меня остав
ляют и я сдамся. Но в эти мгновения 
я думаю о тебе и о том, что обязатель
но отыщу своё счастье! Ты вместе со 
мной пережила мою первую влюблен
ность и разбитое сердце, депрессию, 
все школьные трудности и даже то, 
что я стала «готом». Ты научила меня 
многому и дала самый главный совет: 
«Живи так, как подсказывает сердце. 
Оно самый лучший ориентир». Мои 
сокурсники ездят домой каждые 
выходные, а я с нетерпением жду лета, 
чтобы успеть к твоему дню рождения. 
Я скучаю по нашим долгим вечерним 
беседам на маленькой кухоньке, ведь 
в моей жизни так много всего проис
ходит, и мне не терпится тебе об этом 
рассказать. Вспоминаю твои глаза, 
чувствую прикосновение твоих рук, 

которые для меня всегда будут сим
волом родного дома».

ІІ місце — Анна Борисенко, І курс 
природничого фту: «Дорога матусень
ко! Ти завжди була для мене прикладом 
для наслідування, про який тільки може 
мріяти дівчинка. Що б я не накоїла, ти 
завжди вміла знайти слова, які змушува
ли мене задуматись над своїми вчинка
ми. Я знаю, що ти хочеш тільки кращого 
для мене. Без тебе я б просто загубила
ся в цьому величезному світі. Ти багато 
чому навчила мене, і досі, коли в мене 
виникають труднощі, я поспішаю до тебе 
за порадою: твої слова завжди допома
гають прийняти правильне рішення. 
Спасибі тобі за те, що ти поруч і обе
рігаєш мене. Ти найкраща мама у світі, 
і я сподіваюся, що колинебудь зможу 
стати схожою на тебе».

Марія Тіщенко, ІІІ курс фту інозем
ної філол.: «…Мамо, я ніколи не була 
ідеальною донькою, не кричала про 
свої почуття. Просто не здатна була 
заявити про це вголос, але я насоло
джувалася кожним моментом з тобою. 
Будь ласка, пообіцяй мені, що завжди 
горітиме світло у твоєму вікні. У житті 
багато невідворотних речей, і  одна 
з них — це час, але доки ти поруч, увесь 
світ я здатна повернути до тебе, змусити 
стрілки годинника зупинитися на мить. 
Твоя праця наче неоціненний скарб, 
адже бути Мамою — це день і ніч, рік 

за роком, без вихідних та святкових днів 
бути відповідальною, люблячою жінкою, 
що присвячує себе дитині. Ти зробила 
все можливе, аби я  відчула на смак 
щастя. Без тебе цей світ приречений, 
Мамо. Твоя любляча Марія».

ІІІ місце — Дар’я Кришталь, 1 курс 
худграфу: «Саме про тебе я  згадала, 
дивлячись на ікону Божої Матері під 
час своєї подорожі до величного міста 
Києва. Я слухала екскурсовода і згаду
вала про тебе. Ти, як Божа Матір, турбу
валася і доглядала мене з перших моїх 
днів. Ніколи не зраджувала, а радила, 
вислуховувала і допомогала. Церква 
соборно вшановує Марію, Матір Господа 
нашого Ісуса Христа, Богородицею 
і почитає її у святах та іконах. Так і ти для 
мене як та Богородиця, яку шанували. 
Я не маю меж вдячності за подароване 
мені життя. Ти найкраща у світі».

Дарина Литовка, ІІ курс фту пси
хології і соціології: «Знаєш, мамо, мені 
до болю соромно, що я так рідко тобі 
кажу, як сильно я пишаюся тобою. Як 
я вдячна тобі за те, що я — це я. Ти 
завжди була моїм прикладом насліду
вання, втіленням надзвичайної сили 
та найщирішої любові. Головне, чому 
ти мене навчила — любити всім сер
цем і творити заради тих, кого люблю. 
Я — найщасливіша людина на планеті, 
адже в мене є така мама».

Підготувала І.А. Бикова

Г. Кабанська  з керівниками ДОТ

SKOVORODA-fest

заПал СтудЕнтСЬкИх аМбіцій
11 травня двері найстарішого педуніверситету відчинилися для всіх охочих стати учасниками грандіозного заходу «SKOVORODA-fest»!

SKOVORODAfest2017 — це запал 
студентських амбіцій, помноже
ний на благородну мету врятувати 

життя дитині! Величезне подвір’я най
старішого педагогічного університету 
на один день стало для студентів та 
школярів місцем саморозвитку, відпо
чинку, розваг, смачної їжі, приємного 
спілкування та найголовніше — якісної 
живої музики і театральних постанов, 
що надають відчути смак життя! У рам
ках проекту пройшла акція "Життя 
брата". І всі кошти, вилучені з продажу 
товарів та послуг на фестивалі (а це 4000 
гривень), підуть на лікування від раку 
Антона Радіонова.

SKOVORODAfest поділив двір педуні
верситету на декілька зон, а саме: Фуд-
корт: вулична їжа, домашня випічка, 
коктейлі та багато інших смаколиків 
для покращення відпочинку; Майстер-
класи: ярмарок нових вражень та вмінь. 
Понад десять локацій з уроками гри на 
гітарі, ліплення з пластиліну, пісочної ані

мації, малювання, квілінгу, вдалих фото
сесій (протягом дня працювала виставка 
фотографій — фотосушка). Розвиток та 
вдосконалення: з дюжину тренінгів та 
семінарів. Від ПДД до постмодерного 
дизайну, від ораторського мистецтва 
до амбіційності. Усі студенти мали змогу 
прослухати цікаві тренінги та семінари 
від провідних молодіжних організацій 
(наприклад ФРІ), висококваліфікованих 
тренерів. Ігрова зона: місце відпочинку 
та розваг. Можливість зустріти гідного 
суперника в улюблених настільних іграх 
або розім’ятися в спортивних та інтелек
туальних змаганнях. Протягом усього 
фесту відбувалася вікторина. Сцена: 
запрошені гості та талановиті студен
ти створювали прекрасний настрій. 
Улюблені пісні, ліричні вірші, нестрим
ні танці та багато сюрпризів і несподі
ванок. До нас завітали відомі артисти 
Харкова: Олег Каданов, соліст леген
дарної харківської групи «Оркестр Че» 
та неймовірно проникливий сольний 

виконавець, рокгурт Акобия, Дмитро 
Лопатін, учасник Xфактора, Плейбек
театр «Живое зеркало» (унікальний 
театр, який втілював на сцені історію 
глядачів) та багато інших гостей.

Одним із важливих напрямів фесту 
було проведення профорієнтаційної 
роботи з учнями Яковлівської ЗОШ І–ІІІ 
ступенів. Для них провели екскурсію уні
верситетом, розповіли про перспективи 
навчання в нашому закладі та подару
вали сувеніри.

Усі учасники фесту за активну участь 
отримували фішки, які потім могли обмі
няти на призи від наших спонсорів.

Спілка студентів та молоді висловлює 
подяку за проведення заходу ректору 
нашого університету І.Ф. Прокопенку, 
деканам, координаторам з  виховної 
роботи, працівникам молодіжного цен
тру, ТЗН, профкому студентів, усім пра
цівникам корпусу на Валентинівській.

Єлизавета Дьячкова, голова Спілки  
студентів та молоді університету

Журі з почесними гостями

Фізики та лірики відзначали свято вишиванки

Конференція
філолоГіЯ ххі СтоліттЯ

27 квітня 2017 року на українському мов-
но-літературному ф-ті імені Г.Ф. Квітки-
Основ’яненка відбулася VІІ науково-прак-
тична конференція студентства й наукової 
молоді «Філологія ХХІ століття».

На конференцію, крім студентів 
нашого унту, завітали представ

ники харківських вишів, зокрема з ХНУ 
імені В.Н. Каразіна, Харк. нац. медично
го унту, Харк. гум.пед. академії. Заочну 
участь узяли студентифілологи зі Львова 
та Острога.

Учасники конференції працювали 
в  таких секціях: Сучасна парадигма 
лінгвістичних досліджень: українська, 
російська, польська, англійська, німець
ка мови; Актуальні питання сучасного 
літературознавства; Теорія і практика 
викладання філологічних дисциплін 
у початковій, середній і вищій школі; 
Інноваційні освітні технології; Гендерні 
студії в лінгвістиці, літературознавстві 
й суміжних гуманітарних науках.

Керівники секцій відзначили багато
аспектність і високий науковий рівень 
оголошених доповідей, що викликали 
зацікавлення та жваве обговорення.

Матеріали конференцій будуть опу
бліковані у вигляді електронного збірни
ка до 01.06.2017 р. на сайті кафедри укра
їнської мови ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Ю.М. Лебеденко, доц. каф. укр. мови


