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З

Днем

знань!

Дорогі першокурсниці й першокурсники!
Шановні професори, викладачі, співробітники університету!

Alma mater

Студентський
вальс

Щорічно наприкінці серпня наш, найстаріший в Україні, Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди урочисто приймає першокурсників. Заснований 213 років тому, наш університет уже 95 років
поспіль носить ім’я видатного сина українського народу, поета, філософа і педагога Григорія Савича Сковороди,
відомого своїми досягненнями та освітянськими традиціями й науковими школами далеко за межами України.
За роки існування наш університет підготував понад 220 тисяч висококваліфікованих фахівців-педагогів,
у тому числі понад 100 тисяч — за роки незалежності України. Alma mater пишається своїми випускниками, які
працюють у кожній школі Слобожанщини, в усіх регіонах України й далеко за ії межами.
1 вересня, у День знань, нове поповнення першокурсників і магістрів прийде до аудиторій і розпочне або
продовжить своє сходження до вершин педагогічної майстерності. За роки навчання в університеті ви отримаєте
престижні спеціальності, розвинете свої творчі здібності, виявите себе в спорті, творчих колективах, громадській
діяльності. Вас будуть супроводжувати своєю наполегливою працею висококваліфіковані й дбайливі професори,
викладачі і співробітники університету, у вас буде щаслива можливість заповнити нову сторінку багатої подіями
і звершеннями історії університету. Поділяю вашу радість і радість ваших батьків, від імені нашого багатотисячного
колективу вітаю вас із урочистим прийняттям у студенти і бажаю щасливих та плідних років навчання.
Будьте відданими обраній справі, любіть свій університет і Україну. Нехай Господь Бог посилає всім вам щасливу долю!
З повагою

Присвячується Харківському національному педагогічному університету імені Г.С. Сковороди
О. Фомічова
Ми старанно робимо наші перші кроки
У своє доросле і нове життя.
Пам’ятати будемо ці студентські роки,
Що вели з тобою нас у майбуття.

І. Прокопенко, ректор

Першокурсниці

Актуальне інтерв’ю

Поважати мусимо ми своє коріння,
У державі нашій так багато змін.
Що бажав Сковорода втілити в майбутнє,
Ми повинні зберегти для поколінь.

Життя висуває до освіти нові вимоги

Напередодні нового навчального року за традицією ми взяли інтерв’ю у ректора нашого університету академіка НАПН України, доктора пед. наук І.Ф. Прокопенка
цювання учителю, щоб він легко працював за
тими новими стандартами. Я впевнений, що ми
Минулого року за всіх умов кризового та все це зробимо, бо в нас достатній науковий
воєнного стану в державі наш колектив пра- і методичний потенціал, і зможемо спрямувати
цював стабільно завдяки глибокій свідомості студентів на працю по-новому.
тих, хто навчає, і тих, хто навчається. Я радію,
Друге за переліком, але не менш важливе
що мережа внз України значно перевершує завдання — це зберегти кадровий потенціусіма можливостями попит на вищу освіту: ал, не втратити його якість, підійти до цього
це й демографічна ситуація, і міграція — ми питання не формально, щоб із помиями не
таки ще працюємо стабільно і залишаємося виплеснути й дитину. Я сподіваюсь на свідоме
провідним галузевим ун-том, який готує сучас- вирішення цього питання передусім колектиного вчителя, але досі мислимо категоріями вами кафедр, які враховували б якість роботи
минулого, а треба жити реаліями сьогодення, викладача, а не його ступінь і вік. У нас є багатому що життя висуває до освіти все нові й нові то методистів, які довго працювали в школі,
вимоги. На черзі — прийняття закону про добре знають наше виробництво не на словах,
освіту, який передбачає зовсім інші підходи а в реальності й можуть більше користі дати
до системи, структури та змісту шкільної осві- нашим студентам, ніж деякі доктори філоти. Ми не можемо на це не реагувати, бо вже софії чи доктори наук. На порядку денному
прийняті стандарти початкової та середньої залишається питання оптимізації кадрів відшколи, а стандарти старшої школи набудуть повідно до фонду зарплатні, який невмолимо
чинності з 1 вересня 2018 року. Тобто ми маємо зменшується.
тільки 1 рік, щоб усе змінити й дати ці напраДля стабільної та спокійної роботи ун-ту
треба дбати й про тих, хто прийде до
нас навчатися, бо наше завдання —
підготувати справжнього вчителя,
професіонала. Тому третє завдання — удосконалення форм і методів
навчання шляхом упровадження
сучасних технологій, таких, наприклад, як дистанційне навчання, яке
має все більший попит, і ми повинні
якісно й професійно його забезпечити. Світовий досвід показує, що провідні ун-ти спираються на студентадистанційника, заробляють на ньому.
Випускники-лауреати Сковородинівської премії з ректором У нас це слабка ланка, її можна й треба
Іване Федоровичу, які завдання стоять перед
нашим колективом у новому навчальному році?

налаштувати. Тому треба, щоб кожний викладач знав, який репозитарій запропонувати
дистанційнику в бібліотеці, щоб стимулювати
його самостійну роботу, і як краще організувати індивідуальні консультації для нього.
Четверте завдання. З різних причин
у нашій державі скорочується чисельність
населення та кількість випускників, так що
наша потужна університетська індустрія
може залишитись без студентів, тоді й кваліфікація, і наукові здобутки, на жаль, нікому
не потрібні. Тому в нашій профорієнтаційній
роботі треба шукати інші підходи й виходити
за межі України, у широкий світ. Декілька років
тому ми навіть не уявляли, що в аспірантурі
педуніверситету можуть навчатись на умовах
контракту навіть іноземці. Так, у минулому році
від контрактників, які навчаються для отримання звання доктора філософії, ми отримали
стільки ж коштів, як від 18 аспірантів-іноземців.
Більшість харківських ун-тів давно втратили
денну й заочну форму навчання та живуть за
рахунок підготовчих курсів для іноземців, які
навчаються лише один рік. Це не норма, але
в цій кризовій ситуації, що склалася в державі,
вигідне для нас рішення, щоб не втратити все
остаточно. Тому в цьому році ми оголосили
прийом на підготовче відділення.
І п’яте завдання — треба змінити підходи
до виховної роботи. Пріоритетним вважаю
патріотичне виховання, яке потребує системної
роботи, від серця до серця. Такого варіанту ми
не засвоїли, хоча й не останні у сфері виховної
роботи в нашому регіоні та в державі. Треба,
щоб більшість наших вихованців свідомо продовжили традиції нашого народу, інтереси дер-

Приспів:
Наш навчальний заклад — університет,
Вчителів готуєш два століття,
Гордість України, Харкова обличчя —
Наш педагогічний університет.
Гордість України, ти живи одвічно,
Наш педагогічний університет.

жави ставили вище за власні. Цей блок виховної
роботи викладачі повинні нарощувати, більше
працювати в студентських гуртожитках, де в нас
багато проблем, вести виховну роботу зі студентами-переселенцями, батьки яких воюють
проти України, допомогти студентам в організації різних конкурсів, пошукових і експериментальних груп, брати участь у створенні Центру
знедолених дітей тощо. Якщо все це ми будемо
здійснювати, то року не вистачить.
Приймальна комісія ще продовжує прийом-2017.
Чи задоволені Ви попередніми підсумками прийому
абітурієнтів?

Стосовно прийому, то хоча й складний рік,
але на 14 серпня вже зараховано на І курс 600
студентів-бакалаврів, із них 317 студентів за
держзамовленням. А через завищені прохідні
бали на бюджет на педагогічні спеціальності
університет не добрав студентів на бюджет. Так,
на ф-т іноз. філології прохідний бал був занадто
високий — 180.
Ваші побажання колективу студентів і викладачів ун-ту напередодні Дня знань.

Хотів би, щоб кожна подія другої половини
2017 року була сповнена добрих справ. Нічого
подарованого не буде, але якщо буде бажання, ми зможемо багато зробити, у тому числі
й навчитися заробляти гроші. Нам треба добре
напружитися, щоб зберегти державу.
Я бажаю, щоб цей рік був переломним
у переході до миру і стабільності, щоб у нашому колективі взагалі не виникали непорозуміння й конфлікти, щоб кожен, хто прийшов
до нас, отримав насолоду й подякував своїм
викладачам.
Підготувала І. Бикова

Приспів:
Тільки покликом сердець можна називати
Працю, що обрали наші вчителі.
Ставляться до нас вони, ніби батько й мати,
Їм вклоняємось низенько до землі.
Приспів.

Із вдячністю
Украина, всегда ты
будешь в сердце моем!
Вспоминать буду я обо всем:
Украинской погоде, природе
И, конечно же, о твоём,
Украина, добром и щедром народе.
Час прощанья настал, видно, это судьба.
До свидания, Харьков! Дорогой «Сковорода»!
Гулмамет Гулмамедов
(выпуск 2017 г.)

Міжнародні зв’язки
5 липня 2017 р. ХНПУ імені Г.С. Сковороди відвідала делегація із Чжеузянської музичної консерваторії
(Китай). Під час перемовин з керівництвом нашого
унівеситету обговорювалася можливість здійснення обміну викладачами та студентами музичних та
хореографічних спеціальностей.

Навчальна частина повідомляє

Порядок призначення і виплати стипендій

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

В

ун-ті розроблено і затверджено Вченою радою (прот. № 1 від
10.02.2017 р.) Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів
і докторантів ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
Академічними стипендіями є: стипендії,
засновані Президентом України, Верховною
Радою України, Кабінетом Міністрів України;
ординарні (звичайні) академічні стипендії;
стипендії підвищеного розміру.
ХНПУ імені Г.С. Сковороди в межах коштів,
передбачених для виплати стипендій, призначає академічні стипендії студентам згідно
з рейтингом успішності, який складається на
підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного
навчального предмета й до якого включаються всі студенти ун-ту, які навчаються на
певному ф-ті за денною формою навчання
за відповідними курсом та спеціальністю та
не мають академзаборгованостей.

Також академічні стипендії призначаються студентам І року навчання до першого
семестрового контролю на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу
до ун-ту.
Студент вважається таким, що має академзаборгованість, якщо він:
— протягом навчального семестру до
початку поточного семестрового контролю,
визначеного навчальним планом, з будь-якої
навчальної дисципліни набрав менше ніж
60 балів;
— під час семестрового контролю з будьякої навчальної дисципліни отримав менше
ніж 60 балів.
Розмір академічної стипендії збільшується на 45,5 %, якщо за результатами навчання
студенти, відповідно до рішення стипендіальної комісії, посідають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення
академічних стипендій за особливі успіхи
в навчанні.

Право на соціальні стипендії мають
студенти, які не отримують академічних
стипендій, не мають академзаборгованості, незадовільних результатів навчання,
включені до рейтингу, не перебувають на
державному утриманні (крім дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів (курсантів) ВНЗ, які
в період навчання у віці від 18 до 23 років
залишилися без батьків) та не перебувають
в академічній відпустці, із числа:
— дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
— осіб, які мають право на отримання
соціальної стипендії відповідно до статей
20, 22 і 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
— шахтарів, які мають стаж підземної
роботи не менший, ніж три роки;
— осіб, батьки яких є шахтарями, що
мають стаж підземної роботи не менший, ніж

15 років, або загинули внаслідок нещасного
випадку на виробництві чи стали інвалідами
I або II групи;
— осіб, визнаних учасниками бойових
дій відповідно до пункту 19 частини першої
статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
та їх дітей;
— дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів або помер
унаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних
конфліктів, а також унаслідок захворювання,
одержаного в період участі в антитерористичній операції;
— дітей, один із батьків яких загинув під
час масових акцій громадянського протесту
або помер унаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних під час масових акцій
громадянського протесту;

— дітей, зареєстрованих як внутрішньо
переміщені особи.
— осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів
ВНЗ з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей;
— дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю
I–III групи;
— студентів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до стипендіальної комісії ф-ту із заявою, в якій зазначаються такі
дані: прізвище, ім’я та по батькові; число,
місяць, рік народження; зареєстроване та
фактичне місце проживання; підстава для
отримання соціальної стипендії та копії відповідних документів.
Є.О. Ольховський, зав. науково-метод. центру
організації навчального процесу
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Педагог з великої літери

Презентація

Новий підручник для студентів

26 травня 2017 р. на базі істфаку та економфаку ХНПУ імені Г.С. Сковороди відбулася
презентація наукового підручника для студентів ВНЗ «Культура ранньомодерної
Європи» за редакцією д.іст. н., проф. В.П. Коцура, акад. НАПН України, ректора
Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди, та д.іст. н., проф. В.О. Балуха,
член-кор. НАПН України, декана філософсько-теологічного ф-ту Чернівецького НУ.

У

підручнику систематично викладено культурний поступ європейських
країн у XVI — першій половині XVII ст.
У полі зору науковців — особливості формування соціокультурного середовища
ранньомодерної епохи, специфіка культурного розвитку Європи доби раннього
Нового часу. У додатках — термінологічний словник, перелік географічних назв
і видатних постатей європейської культури ранньомодерного періоду, предметний, географічний та іменний покажчики та великий бібліографічний перелік.
На зустрічі гості оголосили про присвоєння звання «Почесного професора»

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького ДПУ
імені Григорія Сковороди» ректорові
І.Ф. Прокопенку та передали до музею
нашого ун-ту пам’ятну медаль «30 років
з Дня заснування ДВНЗ «ПереяславХмельницького ДПУ імені Григорія
Сковороди».
Автори підручника «Культура ранньомодерної Європи» подарували
нашому ун-ту власні наукові доробки,
а саме: «Культура античності», «Історія
середніх віків», «Практикум з історії
середніх віків», «Історія античної цивілізації».
О. Петренко, голова СНТ істфаку

Литературный конкурс

Глаголом жечь сердца людей

14 июня состоялось награждение победителей общеуниверситетского литературного конкурса, который ежегодно организовывает кафедра мировой литературы ф-та славистики.
свободу и романтический строй души);
III место — Роман Микитенко — студент II курса ф-та иностр. филологии
(при некоторой размытости содержания и изъянах повествовательной техники жюри отметило наличие чувства
стиля и навыков психологического
анализа). Победители конкурса получили дипломы и памятные призы, все
2017 году награды разделили: участники отмечены грамотами. После
I место — Виктория Тоцкая, студ. награждения юных талантов ждал сюрII курса ф-та славистики (за актуальность приз: мастер-класс от доктора филолотематики и оригинальность ее художе- гических наук, проф. кафедры славянственного воплощения) и Вероника ских языков, автора пяти поэтических
Иванова, студентка III курса ф-та иностр. сборников Анатолия Тихоновича Гулака.
филологии (за смелость поэтического
Отрадно, что с каждым годом интерес
поиска и ориентированность стиха на к литературному творчеству возрастает
духовную проблематику); II место — и участников конкурса становится все
Алена Гордиенко — студентка III курса больше. К новым свершениям в 2018 году!
ф-та иностр. филологии (за свежесть
Виктория Тоцкая, студ. II курса
ф-та славистики
поэтического взгляда, внутреннюю

В

Рік Японії в Україні

японська мова привела до Грузії

Цього року я брала участь у міжнародному конкурсі промов японською мовою серед
країн-членів ГУАМ, який проходив 24 червня в столиці Грузії — місті Тбілісі.

К

онкурс промов, у якому брали
участь 18 осіб з Грузії, України,
Азербайджану, Вірменії, Молдови та
Білорусії, проходив у Вільному ун-ті
міста Тбілісі. Кожну країну представляло по три учасники, які раніше пройшли відбір у своїх країнах. Усі учасники виступали дуже гідно, було важко
навіть припустити, хто отримає призові місця, бо всі промови були цікавими
й мали глибокий сенс. Я підготувала
промову на тему: «Моя мрія», презентацію та відеовізитівку про себе.
Учасники з України посіли 1, 2 і 4 місця,
що, поза сумнівом, є приводом для гор-

дості. ІІ місце в конкурсі — це не лише
моє досягнення, а й моїх викладачів
Юлії Григоривни Локшиної і волонтера
з Японії Томохісі Хігучі.
Після конкурсу нас запросили на звану
вечерю в резиденцію Посла Японії в Грузії,
де він з дружиною подякував усім за
участь і привітав переможців. Нам також
випала нагода відвідати чайну церемонію
та поспілкуватися з носіями мови.
Бажаю студентам-японістам нашого
вишу завзятості й прагнення стати учасниками міжнародного конкурсу наступного року.
Дар’я Чеботаєва, 51 МА, ф-т іноз. філології

Знайомство з культурою Японії

З 29 травня по 2 червня, коли в школах традиційно проводяться пізнавальні екскурсії
для дітей, Регіональний центр японської культури і освіти відчинив двері для учнів
173-го ліцею, 82-ї гімназії та ЗОШ № 94, № 121.

взірець професіоналізму і людяності

(до 85-річчя з дня народження)
Одним з доленосних людей у плеяді моїх педагогів для мене і моїх однокурсників був Володимир Михайлович Тубаєв (1932–2010).

П

ісля закінчення в 1956 р.
Ленінградського політеху та
захисту канд. дисертації у ХФТІ
він прийшов у 1968 р. на кафедру фізики нашого ун-ту. Був особливим викладачем: читав фізику нам, математикам,
так, що чітко усвідомлювалась велич
цієї науки, її практична значущість.
На лекціях, практичних заняттях, на
які ми йшли із задоволенням, завжди
була робоча дисципліна. Попри свою
надзвичайну зайнятість як заступника декана (1970–1983 р.р.), Володимир
Михайлович, виявляючи чудові організаторські здібності та лідерські якості,
відповідально ставився до занять. Ми
дивувались, як він усе встигав, бо в нас
майже не було «порожніх» пар.
Деканат фізмату в роки мого
навчання був по-справжньому батьківським, його представляли високопрофесійні фахівці: І.І. Солошенко
(декан), В.М. Тубаєв (заст. декана),
Р.А. Бакалкіна (секретар).
Володимир Михайлович був таким
заступником декана, який залишався
для викладачів надійним колегою, а для
студентів — батьком, близькою людиною, до якої в будь-який час можна
було звернутися зі всіма проблемами.
Тубаєв виконував і обов’язки куратора. Він добре знав кожного студента

своєї групи, доброзичливо ставився до
нас, спонукав до самостійної діяльності,
надавав у будь-яку мить допомогу, знаходив для кожного з нас час, щоб поговорити, порадити, порадіти, пожурити.
Ми дуже поважали нашого викладача, заступника декана, куратора. Наші
почуття до нього ще більше посилилися,
коли на практиці в СШ № 62 м. Харкова
познайомилися з відмінницею, активісткою, ученицею 10-го класу, його
донькою Оленою Тубаєвою. Одна справа виховувати чужих і вимагати від них
належної поведінки, та інша справа —
своя дитина, яка вихована за тими принципами, які Володимир Михайлович
використовував у роботі з нами.

За свою плідну працю В.М. Тубаєв
мав багато республіканських та університетських нагород.
Учні і колеги Володимира Михай
ловича завжди згадують його з теплом
і повагою. Поринаючи в спогадах у студентські роки, я дякую Володимиру
Михайловичу за особистий приклад
відповідальності та вимогливості не
лише до нас, а й до себе. Його особливу посмішку і тембр голосу не можна
забути. Й у своїй професійній діяльності
я, колеги, його учні прагнуть використовувати краще з досвіду цієї людини.
С.Т. Золотухіна (Вінник), випускниця фізмату
1975 р., д. пед. н., проф., зав. каф. ЗП і ПВШ ХНПУ
імені Г.С. Сковороди

С. Золотухіна (друга праворуч) з улюбленим викладачем

Професійне зростання

Центр читання та дитячої книги

Науково-консультативний центр (НКЦ) читання та дитячої книги створений у 2010 р. при каф. теорії та методики викладання
філологічних дисциплін у початковій школі ф-ту початкового навчання (ауд. 309-в).

У

НКЦ зібрано й ведеться наукова
систематизація фондів дитячої
книги за такими напрямками:
дитяча література ХХ ст.; раритетні
книжкові видання ХХ ст.; дитяча періодична література кінця ХХ — початку
ХХІ ст. різними мовами; зібрання основних методичних досліджень (монографії), що відбивають стан наукової
теорії про дитяче читання й дитячу
книгу. Загальна кількість фонду —
5800 примірників. Книжковий фонд
становить 2975 прим: з них за кошти
співробітників придбано 2050 прим.,
частину книжок отримано з фондів
бібліотеки ун-ту і в дар від Центральної
дитячої бібліотеки Шевченківського
р-ну ім. П. Панча (м. Харків). Також
сформовано фонд системних матеріалів для забезпечення досліджень
у вигляді ксерокопій книжок та текстів,
наочних матеріалів, інформаційнодовідкових матеріалів на паперових
та електронних носіях. До роботи
центру залучаються співробітники
лабораторії та кафедри, аспіранти,
творчі вчителі.
Основні напрямки роботи НКЦ:
Наукова робота співробітників центру (дослідження дитячої літератури
та читання; вивчення читацьких інтересів молодших школярів, студентів,
учителів, вихователіві ДНЗ; формування професійних якостей у студентів — майбутніх учителів початкових
класів). Апробація й упровадження

матеріалів досліджень проводиться на
базі ун-ту, шкіл і бібліотек. Результати
досліджень подано в наукових статтях
у кафедральному збірнику, у фахових
виданнях, у матеріалах конференцій.
Проводиться наукова робота зі
студентами шляхом вивчення творчості дитячих письменників, дослідження сприйняття окремих жанрів, тем, творів учнями початкової
школи, спостереження за змінами,
які відбуваються в дитячому читанні.
Про результативність наукових досліджень Центру свідчать формування
в студентів стійкого інтересу до таких
занять, продовження дослідження
під час виконання курсових робіт,
участь у наукових студентських конференціях, публікації статей у фахових журналах, продовження наукової
роботи в аспірантурі. Саме так починали свій шлях до науки з виконання
наукової роботи з дитячої літератури
Г.В. Левандовська, К.С. Гнатовська,
К.І. Гнатенко, К.О. Сергєєва.
З 2014 року на базі центру розпочато роботу педагогічної студії (ПС), яка
передбачає в умовах практики роботи
школи реалізацію в майбутніх учителів
професійних умінь, відпрацьованих
у лабораторних умовах. За власним
бажанням студенти, починаючи з І–ІІ
курсу, готуються індивідуально в ПС
центру під кер. Ю.С. Дьякової, а потім
представляють свою роботу в базових
школах ХСШ № 109, ЗОШ № 111, № 26,

17 м. Харкова. На сьогодні апробовані
такі форми роботи: заняття із дитячою
книжкою; зустріч з дитячим письменником; тижні дитячої книги.
В умовах зниження інтересу до
читання та книги, несформованості
в молоді звички відвідувати бібліотеку
актуальним напрямом є екскурсійна
роботи до кабінетів Лабораторії та
Центру для студентів І курсу ф-ту
початк. навчання та дошкільної освіти, відвідування Харківської обласної
бібліотеки для дітей, Харківського
літературного музею, заняття-екскурсії в Центрі для учнів початкової
школи (ЗОШ № 17 м. Харкова, учитель
К.О. Сергєєва).
Центр проводить велику консультативну роботу серед учителів, студентів, щорічно обслуговуючи до 700
відвідувачів, та здійснює підготовку
наукових кадрів (стажування). У центрі постійно діють змінні тематичні
виставки книжок, відбувається системна робота зі школами м. Харкова
та області, дитячим притулком
«Гармонія», з якими підписані договори про співробітництво. Проводяться
семінари для вчителів початкових класів. Ведеться багатопланове співробітництво з Обласною бібліотекою для
дітей (м. Харків), з Державною бібліотекою для дітей (м. Київ), із науковими
установами й видавництвами України.
А.А. Ємець, доцент, зав. НК центру читання
та дитячої книги

Науковий підхід

Виховний потенціал вузівської преси

Вузівська преса має надзвичайно потужний професійно-педагогічний потенціал для забезпечення якісної фахової підготовки
майбутніх учителів.

Ц
С

туденти японського відділення підготували для них низку заходів,
що дозволили ближче познайомитися
з Країною сонця, що сходить. Так, із захоплюючою лекцією про Японію виступила
студентка ІІ курсу Ксенія Калашникова,
яка, крім загальних відомостей про країну, розповіла школярам про надприродні сили, у які вірять звичайні японці,
про особливості їхнього менталітету, про
систему освіти й культурні традиції Японії.
Студентка V курсу Марія Рудакова продемонструвала дітлахам майстер-клас
з одягання кімоно, а студентка II курсу
Софія Давидова познайомила хлопців
з древнім мистецтвом складання фігу-

Серпень 2017

рок з паперу — орігамі. Діти навчилися
складати метелика, цикаду і знаменитого
японського журавлика. Крім того, школярам було запропоновано, скориставшись
японською складовою азбукою, самим
написати свої імена та, за бажанням,
прізвища. До речі, діти продемонстрували наявність певної підготовки, багато хто
з них уже дещо знали про Японію й демонстрували наявність «зворотного зв’язку»:
не тільки уважно слухали, відповідали на
питання і ставили свої, але й коментували
те, що відбувається. Обстановка під час
екскурсій була теплою і дружньою.
Ю. Штих, директор РЦ японської мови
і культури

Ювілей

ьому
сприяє,
по-перше, популяризація на сторінках преси педагогічних вишів передового
педагогічного досвіду,
завдяки чому відбувається розширення й поглиблення педагогічних
знань майбутніх учителів;
їхнє емоційне сприйняття й осмислення змісту вчительської
професії, формування професійнопізнавального інтересу завдяки розміщенню на шпальтах газет педагогічних вишів цікавої інформації про
особливості вчительської професії;
конкретних прикладів із педагогічної
практики; практично-цінних виснов
ків, рекомендацій, які орієнтують
майбутнього вчителя на ідеал особистості і діяльності педагога-вихователя;
матеріалів, присвячених педагогічній
спадщині видатних педагогів минулого і сьогодення, діяльності тих діячів
науки і освіти, які досягли значних

результатів у професійнопедагогічній діяльності
й гідні наслідування; нових
напрацювань у царині
освітніх технологій.
По-друге, важлива роль
вузівської преси в підготовці майбутніх учителів
реалізується завдяки залученню їх як дописувачів.
Це дозволяє підвищити
рівень медіаграмотності майбутніх
учителів, набути практичного досвіду реалізації медіаосвіти в ЗОШ (оволодіння журналістськими навичками, що необхідні вчителю будь-якого
предмета для здійснення керівництва
випуском паперових і електронних
класних та шкільних газет); оволодіти
інструментальними, соціально-особистісними й системними компетентностями (формування наукового світогляду, активної громадянської позиції,
здатності до критики й самокритики;
поглиблення знань з граматики, орфографії, стилістики, інформатики); реалі-

зувати потребу в творчій і громадській
самореалізації.
По-третє, преса педагогічних вишів
дозволяє активізувати когнітивну,
конотативну та афективну сфери майбутніх учителів, що досягається шляхом використання матеріалів преси
в навчально-виховному процесі. Це
дозволяє студентам не просто засвоювати професійні знання, викладені
в підручниках і посібниках, але й більш
унаочнено усвідомлювати значення
цих понять, вчитися інтерпретувати
отриману інформацію професійнопедагогічного характеру й висловлювати власну позицію.
Отже, завдяки своїм особливостям
вузівська преса в умовах сьогодення
слугує важливим інструментом формування іміджу навчального закладу,
позиціонування його місії в суспільстві, потужним важелем підвищення
якості підготовки майбутніх фахівців
до професійної діяльності й активного
громадського життя.
Л.Д. Зеленська, д.пед. н., проф.. каф. ЗП і ПВШ

15 серпня освітянська спільнота
вітає з ювілеєм талановиту людину,
креативну жінку з доброю душею,
найкращого наукового керівника,
член-кореспондента НАПН України
(1999), доктора педагогічних наук
(1997), професора (1991), проректора з науково-педагогічної роботи
(1987–2017), Заслуженого працівника
народної освіти України (1997), випуск
ницю нашого університету Анну
Володимирівну Троцко.
Ваш професіоналізм та наполеглива
праця зробили вагомий внесок у розвиток педагогічної науки України, що
робить Ваш трудовий шлях справжнім
прикладом для наслідування, а відданість роботі в поєднанні з життєвою
мудрістю та особистими якостями
забезпечили повагу колег та студентів.
Щиро зичимо Вам міцного здоров’я,
щастя, добра, миру, любові та поваги.
Бажаємо, щоб невичерпна творча
енергія, удача та високий професіоналізм надалі супроводжували Вас
у житті! Успіхів у всьому задуманому
та нових плідних здобутків!
З любов’ю і вдячністю — адміністрація
ун-ту, колеги, учні та студенти

Шановні першокурсники!
Громадська організація «Окре
мий науково-освітній центр
Українського козацтва імені
Г.С. Сковороди», яка діє 15 років
при нашому університеті, запрошує
вас доєднатися до лав Українського
козацтва! На І курсі ви станете учасником урочистої церемонії посвяти в козаки та берегині, зможете
випробувати свою спритність та
силу на козацьких змаганнях за
Кубок Отамана, взяти участь у науковій конференції «Козацькі читання», проводити волонтерські уроки
«Козацька слава» серед підшефних
козачат шкіл та вихованців дитячих
будинків. Чекаємо на Вас, бо козацькому роду нема переводу!

Міжнародна
конференція
ГЕТЬМАН МАЗЕПА:
ІСТОРИЧНА ПОСТАТЬ
23 червня 2017 р. на базі історичного
факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди
пройшла Всеукраїнська наукова конференція на тему «Іван Мазепа: історична
постать в контексті державотворення
України».

С

аме навколо постаті видатного українського Гетьмана
Івана Степановича Мазепи зуміли
об’єднатися історики, краєзнавці,
громадські і релігійні діячі, студентство. Науково цікавими були доповіді
єпископа УПЦ (Київського патріархату) владики Іоанна, доктора історичних наук, професора В.І. Сергійчука
(Київський національний університет
імені Т.Г. Шевченка), доктора історичних наук, професора Є.М. Луняка
(Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), редактора
журналу «Сіверянський літопис»
С.О. Павленка, та інших дослідників
історії.
В рамках конференції була проведена молодіжна секція, де студенти
історичного факультету представили
ґрунтовні доповіді та яскраві презентації.
На секції був присутній засновник Харківського науково-дослідного центру козацтва імені І. Мазепи
Микола Миколайович Мазепа, який
нагородив медаллю за кращу доповідь студента 3 курсу голову СНТ
історичного факультету Олександра
Петренка.
М.В. Луценко, доц., координатор історичного
факультету з наукової роботи

УЧИТЕЛЬ
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Бібіліотека

Путівник для першокурсника
Студентське самоврядування

Спілка студентів та молоді

ЛАСКАВО ПРОСИМО

Бібліотека ХНПУ імені Г.С. Сковороди —
одна із найстаріших бібліотек України,
яка має свою історію і свої надбання.

Ї

ї створення пов’язане з ім’ям видатного німецького вченого, професора
Х.П. Роммеля, який у 1811 році очолив
педагогічний інститут. 17 січня 1811
року він привів з собою в Харків добірну бібліотеку, склав і видав за свій кошт
навчальні документи і таким чином,
започаткував формування бібліотеки
Харківського педагогічного інституту.
Сьогодні наша бібліотека — навчальний, науковий, інформаційний та культурно-просвітницький підрозділ ун-ту,
що збирає та поширює інформацію,
необхідну користувачам для їх діяльності, центр духовного та інтелектуального
спілкування.
У 2016 році відбулася визначна подія:
бібліотека набула нового статусу —
наукової. У її структурі — 4 абонементи, 6 читальних залів та 5 бібліотечних
відділів: обслуговування, науково-методичний, довідково-бібліографічний,
комплектування та обробки документів,
зберігання фондів.
Для обслуговування читачів в біб
ліотеці працюють абонементи:
•• № 1 (навч. корпус на вул. Валентинівській,
2) — для студентів фізмату та ф-ту
дошкільної освіти;
•• № 2 (навч. корпус на вул. Чернишевській,
60) — для студентів ф-ту іноз. філології,
юрфаку, ф-ту початк. навчання та ф-ту
психології та соціології;
•• № 3 (навч. корпус на вул. Алчевських,
29) — для студентів ф-ту мистецтв, худграфу, природничого ф-ту, ф-ту фізвиховання і спорту;
•• № 4 (навч. корпус на вул. Алчевських,
29) — для студентів економфаку, істфаку,
укр. мовно-літературного ф-ту;
Читальні зали:
•• № 1 (навч. корпус на вул. Алчевських,
29) — для студентів економічного та
історичного факультетів;
•• № 2 (навчальний корпус на вул. Черни
шевській, 60) — для студентів юридичного факультету;
•• № 3 (навчальний корпус на вул. Валенти
нівській, 2) — для студентів фізико-математичного, природничого, українського-мовно-літературного факультетів,
факультету фізичного виховання і спорту;
•• № 4 (навчальний корпус на вул.
Валентинівській, 2) — для студентів
факультетів іноземної філології, початкового навчання та дошкільної освіти;
•• № 5 (навчальний корпус — пров. Фанін
ський, 3) — для студентів факультетів
мистецтв, художньо-графічного та
факультету психології та соціології;
•• Аспірантська читальна зала (навчальний
корпус на вул. Валентинівській, 2) — для
аспірантів та докторантів;
У своїх фондах бібліотека налічує
понад 766 000 примірників документів,
зокрема — 340 910 примірників навчальної літератури, 71 322 примірники наукової літератури, 120 843 примірники
художньої літератури, великий фонд
дисертаційних та дипломних робіт, періодичних видань. Гордістю бібліотеки є рідкісні книги, яких понад 1500 примірників.
Бібліотека обслуговує за єдиним
читацьким квитком близько 10 000
користувачів, у тому числі студентів —
близько 9000, яким щорічно видається понад 600 000 примірників книг та
інших документів. Бібліотека ун-ту також
реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів інших бібліотек
за допомогою міжбібліотечного абонементу (МБА).
З 2003 року бібліотека впроваджує
автоматизацію бібліотечних процесів за
допомогою АБІС УФД/Бібліотека, розраховану на 25 робочих місць, має доступ
до мережі Інтернет.
Сьогодні в діяльності бібліотеки ВНЗ
провідною стає функція надання авторизованого доступу користувачів до
якісних зовнішніх електронних ресурсів, а також до внутрішніх (локальних).
У цьому контексті перспективним
напрямом діяльності бібліотеки ХНПУ
імені Г.С. Сковороди є створення власного електронного архіву — інституційного репозитарію. Робота над його наповненням ведеться з вересня 2016 року.
До послуг користувачів: 1. Довідковий
апарат бібліотеки; 2. Бюлетені
«Періодика», «Інформація про нові
надходження»; 3. Дні інформації, дні
кафедр; 4. Виставки нових надходжень;
5. Бібліотечно-бібліографічні заняття з основ інформаційної культури;
6. Міжбібліотечний абонемент.
Більш детальну інформацію про
бібліотеку ви зможете знайти на нашому
сайті http://lib. hnpu. edu. ua/

УЧИТЕЛЬ

Інформатика —
це наука майбутнього

У нашому університеті потужно працюють органи студентського самоврядування.

С

пілці студентів та молоді вже 20
років, і за цей час у нас уже сформувалися свої традиції. Ми щорічно проводимо Табір студентського активу «Сковородинівська родина лідерів»,
Тиждень студентського самоврядування,
Тиждень закоханих, Тиждень спорту. На
цих заходах проходяться різноманітні
тренінги, інтелектуально-розважальні
ігри, благодійні ярмарки, зустрічі з представниками інших ОСС, круглі столи,
концерти, творчі вечори та вечори кіно.
Спілка студентів та молоді нараховує
7 комітетів: культурно-масовий, волонтерський, лідерський, спортивний,
клуб відмінників, медіа, дебатний клуб.
Діяльність Спілки спрямована на розвиток лідерських якостей у студентів,
розвиток студентських талантів, умінь
та навичок — як творчих, так і навчаль-

3

У ногу з часом

Фахівці в галузі інформатики є і будуть затребувані у різних галузях науки, освіти,
виробництва — вважає зав. каф. інформатики проф. Л.І. Білоусова.

Н

Активні та креативні студенти року-2016

них. Головою Спілки студентів та молоді
є студентка 4 курсу українського мовноліт. ф-ту Єлизавета Дьячкова.
За порадами та з пропозиціями звертайтесь до аудиторії 204-Б

Ми чекаємо саме на тебе, першокурснику! Долучайся до нашої дружньої сковородинівської родини!

Є. Дьячкова, голова Спілки студентів
та молоді

Експедиція

Посвята в археологи

авчання на спеціальності «Інфор
матика» в нашому ун-ті дає студенту
змогу набути ґрунтовних знань з теоретичних основ інформатики, основ мікропроцесорної техніки, основ інформаційних систем, основ штучного інтелекту,
оволодіти сучасними й перспективними
мовами програмування, комп’ютерною
графікою, Web-дизайном, набути практичних умінь комп’ютерного моделювання,
створення засобів мультимедіа, проектування сайтів, конструювання електронних
навчальних ресурсів, розроблення систем
комп’ютерної діагностики і т. ін.
Навчальний процес з інформатичних
дисциплін забезпечується кафедрою
інформатики, склад якої сформований з молодих і енергійних викладачів,
серед них 3 доктори наук, 5 професорів.
Кафедра ініціює і активно розвиває міжнародні зв’язки, залучаючи до цієї роботи
студентів. На кафедрі функціонують Центр

Міжнародного Інституту GeoGebra і філія
кафедри ЮНЕСКО в Україні, організовано
роботу англомовного клубу «Science around
us». Навчання відбувається у спеціалізованих аудиторіях з відповідним обладнанням
і побудовано таким чином, щоб студент
отримав досвід самостійної навчальної,
науково-дослідницької і творчої роботи.
Серед студентів кафедри 17 переможців Всеукраїнських олімпіад з інформатики, багато призерів конкурсів студентських
наукових робіт, авторів наукових публікацій, учасників студентських науково-практичних конференцій Всеукраїнського
і Міжнародного рівня. Випускники кафедри успішно працюють як на освітянській
ниві — у школах, гімназіях, коледжах,
вищих навчальних закладах, в системі
дистанційної освіти, так і в різних установах
і фірмах, де потрібні програмісти, системні
адміністратори, фахівці з комп’ютерних
технологій.

Археологічна експедиція — це можливість доторкнутися до науки, здатність зробити власний внесок у розвиток української археології.

Е

кспедиція — це школа життя.
Це не тільки романтичні розповіді про пригоди археологів,
але й справжнє фізичне та моральне
випробовування. Саме тут проявляються справжні друзі, товариші або, навпаки, недруги. Здавалося б, усього 10 днів,
але за них ти пізнаєш своїх одногрупників краще, ніж за рік навчання, адже
саме тут кожен є самим собою.
За цей час все стало таким рідним
та привітним. Назавжди в пам’яті

залишаться ранкові пробудження під
чудові пісні Володимира Васильовича:
«Лопата моя, ти ночей не доспала...»,
смачні ріжки з підливою на сніданок,
дорога на розкопки, де чекала нас
цікава спільна справа, Суворівське
джерело, яке рятувало нас від пекучого сонця, душевні розмови та пісні
щовечора біля вогнища.
В останній день відбулася посвята в археологи. Смуга випробовувань — шалений адреналін та неза-

бутні емоції. Карнавальна частина
в гостях у жерця археології та клятва
біля капища жреця стали незабутнім
завершенням експедиції.
Саме тому кожного року студенти
істфаку та навіть його випускники
з нетерпінням очікують нових експедицій, нових знахідок, нових вражень,
щоб знову хоч на хвилину поринути
в археологічне життя.
С. Габараєва, студентка ІІ курсу
історичного факультету

Психологічна служба

Вирішимо ваші проблеми

Одним із помічників студентства у вирішенні життєвих проблем є психологічна служба університету, яка розпочала свою
роботу в 2008 р.

М

етою діяльності психологічної
службі є підвищення ефективності навчально-виховного
процесу засобами практичної психології, захист та підтримка психологічного
здоров’я студентів і викладачів.
Психологічна служба працює за такими напрямами, як: діагностичний, корекційний, профілактичний, прогностичний, реабілітаційний, консультаційний.
Психолог допомагає студенту відновити
свої зв’язки з природним, соціокультурним простором життя, структурувати
у свідомості реальні зв’язки зовнішнього
світу з внутрішнім.

Дії Психологічної служби спрямовані на реабілітацію студентів-вимушених
переселенців, які пережили психоемоційний стрес унаслідок подій, що
відбуваються на Сході Україні. Щодо
подолання наслідків психотравмуючих
подій пропонуються різні форми роботи:
психологічна діагностика студентів для
розв’язання проблем, що заважають їх
входженню у соціальне середовище;
заповнення індивідуальних психологічних карт та розроблення індивідуальних програм реабілітації особистості, де
максимально враховуються особливості
фізичного стану, потреба у психологіч-

ній та педагогічній корекції; формування
адаптивних механізмів особистості до
умов навчання в університеті; формування позитивної мотивації щодо соціально-психологічних настанов на професію,
життєву перспективу; навчання прийомів та методів саморегуляції та самовиховання; проведення індивідуальної та
групової терапії щодо вирішення проблем психологічного характеру.
Детальнішу інформацію про роботу
Психологічної служби можна знайти на
сайті: www.liderstudent.com.ua або звернутися за адресою: вул. Валентинівська 2,
к. 401-б.

Молодіжний центр
Координатор творчого потенціалу
Молодіжний центр університету — осередок розвитку художнього творчого
потенціалу: координує, організовує й реалізує всі напрямки позааудиторної роботи,
забезпечує розвиток самодіяльності студентів.

В

університеті працюють 76 творчих
колективів, 6 з яких мають Почесне
звання «Народний». Це ансамбль
бального танцю, ансамбль народного
танцю «Зорицвіт», ансамбль естрадно-спортивного танцю «Бумеранг»,
камерний хор «Ювента», ансамбль
естрадної пісні «Оксамит», оркестр
народних інструментів.
Протягом 16-ти років університет
стає переможцем міського конкурсу

«Студентська весна». Ми пишаємося
багаторазовими лауреатами: парадним ансамблем барабанщиць «Вільна
душа», вокальними ансамблями «Лілея»,
«Відлуння», театральними колективами
«Есперанто» та «Експеримент».
Запрошуємо всіх першокурсників до участі у творчих колективах,
а також на наші концерти.
Н.П. Грицаненко, директор
Молодіжного центру ХНПУ

Робімо газету разом
Редакція університетської газети «Учитель» запрошує всіх першокурсників на
майстер-класи, на яких відкриє секрети журналістської справи і надасть можливість
долучитися до великої армії позаштатних кореспондентів нашої улюбленої газети.
Наша адреса: вул. Валентинівська, 2, другий поверх, кімната 200-А.
Тел. 067–7-220-221, 686312.
Ірина Бикова, головний редактор газети «Учитель»

Безбар’єрна освіта

Інклюзивна модель навчання
Наше сьогодення — це зміна ціннісних орієнтацій в освіті, визнання розмаїття
й унікальності кожної людини.

У здоровому тілі...

Курси основ масажу

На базі ф-ту фізвиховання і спорту з 2015 р. працює навчальний кабінет лікувальної фізкультури і масажу.
Шепеленко, яка тривалий час пропрацювала на ф-ті фізвиховання та спорту
й добре розуміє потреби майбутніх
фахівців у галузі фізичної культури.
Завдяки адміністрації ун-ту вже рік
на ф-ті в рамках надання платних освітніх послуг працюють курси «Основи
масажу з курсом спортивного масажу».
Слухачі вивчають техніки та прийоми
класичного, спортивного, лімфодреабінет оснащено сучасними нажного, антицелюлітного, баночного
масажними столами, партами, та медового масажів. Курс викладає
приладдям та інвентарем ліку- досвідчений педагог, кандидат медичвальної фізкультури. Тут отримують тео- них наук, доцент кафедри ТМФВ та
ретичні та практичні навички з фізичної ОЛФК Святослава Адамівна Пашкевич.
терапії студенти ун-ту. Ідея створення На сьогодні вже понад 50 осіб успішцього кабінету належить Галині Петрівні но закінчили навчання й отримали

К

Свідоцтва та Сертифікати встановленого зразку, які дійсні на території України.
Усі кращі випускники курсів (А. Гонтар,
Є. Лєвандовський, М. Козловський,
Т. Шевченко, Д. Назаренко, О. Смірнова)
є нашими студентами та випускниками.
Проте здійснити навчання та отримати
відповідні документи мають можливість
усі бажаючі.
Запрошуємо Вас на навчання на курсах «Основ масажу з курсом спортивного масажу» (108 годин). Тривалість
навчання 2,5 місяці, 3 рази на тиждень
за адресою: Харків, вул. Валентинівська,
2, навчальний комплекс ХНПУ імені
Г.С. Сковороди, корпус Б, кабінет ЛФК
та масажу. Тел.+38 050 9723358.

З

азначене засвідчує про необхідність в сучасних умовах в Україні
реалізації інклюзивної моделі навчання здобуття вищої освіти людьми
з обмеженими можливостями.
Невипадково з цього навчального року в нашому ун-ті, згідно
з розпорядженням ректора, буде
створено загальноуніверситетський
Інклюзивний центр, який буде мати на
меті створення системи комплексного супроводу навчання та навчальнореабілітаційних умов, спрямованих
на забезпечення цілісного розвитку, творчої самореалізації студентів
з особливими освітніми потребами.
Фахівці центру (корекційні та соціальні педагоги, валеологи, психологи,
медики) мають для особливого студента на засадах диференційовано-

го підходу розробити індивідуальну
навчально-реабілітаційну програму
відповідно до нозології (на основі
підбору оптимальних форм, методів
і засобів навчання та індивідуальних
корекційно-реабілітаційних заходів),
забезпечити комплексний супровід
для такого студента, його поетапну
адаптацію до навчального процесу
в ун-ті. До завдань Інклюзивного
центру будуть входити також консультації для працівників деканатів,
завідувачів кафедр, кураторів, викладачів з питань кваліфікованого планування, організації та моніторингу
навчально-реабілітаційної роботи зі
студентами з особливими освітніми
потребами.
Юрій Бойчук, д. пед. н., зав. кафедри здоров’я
людини і корекційної освіти

Спортивний клуб

Чекаємо першокурсників на спортмайданчиках

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота здійснюється спортивним клубом, кафедрами фізкультурного спрямування та спеціалізованим факультетом за підтримки ректорату.

У

ніверситет має навчальноспортивний комплекс, лижну
базу, спеціалізовані зали та
спортивні майданчики, сучасне футбольне поле зі штучним покриттям,
корти для занять пляжним волейболом та тенісом, відкритий майданчик,
обладнаний сучасними тренажерами,
спортивно-оздоровчу базу в селищі
Гайдари Зміївського р-ну Харківської
області.
Спортивна робота здійснюється
в різноманітних формах. Проведено
Спартакіаду Університету з 15 видів,
у фінальному етапі якої взяли участь
775 студентів. Відбулися: традиційні
спортивно-патріотичні ігри на Кубок
Отамана для студентів та школярів

м. Харкова; турнір з волейболу серед
чоловічих команд харківських вишів,
присвячений ювілею олімпійського
чемпіона Ю.М. Пояркова; відкритий
турнір з художньої гімнастики пам’яті
Л.В. Тайполе; ректорат підтримує проведення спортивних змагань та свят
Харківської обл. на території університету (Чемпіонат України з футболу
серед дітей, Всеукраїнські змагання
з гандболу, Чемпіонат Європи з триатлону, тощо).
42 збірні команди ун-ту з 35 видів
спорту взяли участь в обласних щорічних змаганнях «Спорт протягом життя»
серед ВНЗ ІІІ–ІV р. а. Харківської обл.
Вибороли золото з фехтування, художньої гімнастики, пляжного волейболу

та гандболу серед жіночих команд; срібло з фехтування, футзалу, спортивної
гімнастики, спортивного орієнтування, волейболу серед жіночих команд;
бронзу з черлідингу. У Всеукраїнській
Універсіаді взяли участь у змаганнях
з фехтування, художньої гімнастики, самбо, гирьового спорту. Право
на участь у ХХІХ літній Всесвітній
Універсіаді, у місті Тайбеї, вибороли
фехтувальники Ян Сич (ФВ і С), Роман
Свічкар (еконфак) та Аліна Будянська
(ФВ і С) (художня гімнастика).
Спортсмени ун-ту були учасниками
змагань від обласного до всесвітнього рівнів, підіймалися на п’єдестал
пошани Чемпіонатів України, брали
участь в Європейських та світових

змаганнях з фехтування, синхронного
плавання, плавання в ластах, художньої гімнастики, самбо, тхеквондо,
триатлону, кікбоксінгу, спортивного орієнтування, гирьового спорту,
настільного тенісу, футболу, футзалу,
черлідингу, шахів.
Збірна команда ун-ту з волейболу
серед жіночих команд здобула перемогу в Чемпіонаті Харківської області, перемогла в Чемпіонаті України
у вищій студентській лізі та виборола
срібні нагороди Чемпіонату України
вищої ліги, отримала можливість грати
наступний сезон у суперлізі.
У 2016/17 н.р. вперше виконали нормативи та отримали звання: Майстрів спорту — 8 студентів

(з художньої гімнастики, фехтування,
жіночого футболу); Кандидатів у майстри спорту — 19 студенток (зі спортивного орієнтування, черлідингу,
жіночого волейболу).
У травні-червні 2017 р. було проведено щорічне оцінювання фізичної
підготовленості студентів стаціонару
І–ІV курсів. У ньому взяли участь 2728
осіб (390 — хлопців, 2338 — дівчат).
Спортивний клуб бажає всім студентам нових позитивних емоцій від
рухової активності, значних спортивних досягнень, високого рівня
фізичної підготовленості та чекаємо
першокурсників на наших спортмайданчиках.
І.В. Кривенцова, доц., голова Спортклубу
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Музеї університету

Зоологічний музей імені
О.П. Крапивного

Понад 50 років на кафедрі зоології існує зоологічний музей, який був створений видатним українським ученим-біологом, докт. біол. н., проф. Олександром Павловичем
Крапивним.

Н

а сьогодні експозиційна і фондова частини музею — близько
500 експонатів. Це натурні об’єкти:
опудала наземних хребетних тварин,
вологі препарати риб, амфібій і водних безхребетних, колекції м’якунів та
комах, а також елементи ландшафтного
принципу: створені біогрупи, які дають
змогу уявити, в яких природних умовах
живуть ті чи ті тварини.
Свій внесок у збагачення музейного
фонду роблять студенти ф-ту. Так свого
часу були створені колекції двостулкових та черевоногих м’якунів басейну
ріки Сіверський Донець, різних видів
шовкопрядів, комах, занесених до
Червоної книги Харківської обл. та ін.
Частина експонатів була передана
або обміняна з Музею природи ХНУ
ім. В.Н. Каразіна. Саме так до зоомузею потрапив страус африканський.

До 75-річчя від дня народження
О.П. Крапивного у 2004 році Українське
товариство охорони природи подарувало музею опудало сибірського вовка.
Експозиція музею щорічно поповнюється новими експонатами.
Освітня діяльність зоомузею імені
О.П. Крапивного спрямована на виконання завдань навчально-виховного
процесу, науково-просвітницької і популяризаторської діяльності. Зоомузей
має широку популярність серед учнів
шкіл, коледжів, також студенти технікумів та вузів із задоволенням приходять на екскурсії. Експонати зоомузею
активно використовуються студентами
під час написання індивідуальних, курсових робіт, написання наукових статей.
Ласкаво просимо відвідати зоологічний музей!
Т.Л. Ярмак, зав. зоомузеєм

Культурна акція

Квадратура трикутника
Наприкінці навчального року за участі викладачів та студентів укр. мовно-літ.
ф-ту відбулася IV Міжнародна науково-культурна акція «Квадратура трикутника:
чотири локуси з Хвильовим» (Харків — Слов’янськ — Луцьк — Люблін).

У

рамках акції у День народження
письменника (13 травня) відбулося покладання квітів на могилу
М. Хвильового в Молодіжному парку.
А 31 травня всі бажаючі змогли набути нового інтелектуального досвіду,
прослухавши доповіді доц. каф. укр.
та світ. літ-ри Г. Хоменко «Література
герменевтичного споглядання в країні демонстративної проявленості:
Микола Хвильовий та Василь Стус»

та В. Мірошніченка «Володимир
Юринець: re-versio філософа». Того ж
дня відбулася зустріч Клубу АІС
«Радість бунту проти логіки: «академіки» та дисиденти». По завершенню
зустрічі пройшла мультирезистна
хода «Вулиця Університетська як der
Weg von Philosophen». Цей насичений день завершився спогляданням
мистецьких візій у творчій майстерні
Новий Театр.

Музей: історія та сучасність

Невід’ємною ланкою між студентом і історією є музей, створений 18 січня 1994 року за наказом ректора І.Ф. Прокопенка.

З

авдяки йому ви можете пізнати
і доторкнутися серцем до славетної історії університету, бо, не
знаючи минулого, не можна будувати
майбутнє.
Діяльність музею спрямована
на увічнення пам’яті, визначних
подій, пов’язаних з діяльністю та
розвитком ХНПУ імені Григорія
Савича Сковороди. Основними
напрямками його роботи є: науково-дослідна, експозиційна, фондова
та, головне, виховна, до участі в якій
залучаються студенти, викладачі та
співробітники ун-ту.

Співробітники музею роблять
вагомий внесок у популяризацію
національно-патріотичного виховання серед студентів. Щорічно
у вересні в музеї для першокурсників
проводяться зустрічі та екскурсії, які
дають змогу ознайомитися не тільки
з історією та традиціями 213-річного
славетного ун-ту, життям і діяльністю
Г.С. Сковороди, видатних українських
просвітителів, мислителів, активних
діячів-засновників та викладачів.
Упродовж року в стінах музею
відбуваються різноманітні зустрічі
з науковцями, почесними громадя-

нами міста Харкова, керівниками ВНЗ,
політиками та громадськими діячами
України, школярами та майбутніми
абітурієнтами. Окрім того, у музеї
зберігаються особисті речі випускників ун-ту, старовинні фотографії та
документи XIX–XX ст., численні подарунки почесних гостей, закордонних
делегацій, які відвідують наш ун-т, та
спортивні нагороди.
Роки минають, змінюються покоління, а музей залишається невичерпною
скарбницею людської пам’яті.
Запрошуємо до музею!
А.П. Мосцева, завідувач музею

Незмінні супутники дитинства

7 червня 2016 р. на ф-ті дошкільної освіти ХНПУ ім. Г.С. Сковороди силами викладачів та студентів ф-ту було створено та урочисто
відкрито Музей іграшки, аналогів якому в нашому регіоні немає!

З

а рік свого існування музей прийняв багато відвідувачів, серед
яких були: дошкільники, школярі
з різних навчальних закладів Харкова та
області, студенти, молоді батьки та педагоги. Іграшки мають цікаву та дуже багату
історію, бо вони існували та змінювалися
відповідно до кожної історичної епохи.
Особлива увага в експозиції музею відводиться українській народній іграшці,
що представлена в усьому різноманітті:
дерев’яна, глиняна, ганчіркова, сирна,
солом’яна та іграшки з природного
матеріалу — сіна, реп’яхів, рогозу, листя
качанів кукурудзи, тирси, вербової кори,
льону, різноманітних квітів, овочів тощо.
Представлені іграшки мають не тільки
видові, а й регіональні особливості.
Партнерами Музею іграшки стали представники Харківського організаційнометодичного центру туризму.
Для дітей з обмеженими можливостями передбачені виїзні експо-

зиції музею та підготовлені лялькові
вистави: «Рукавичка», «Теремок», «Нові
пригоди Колобка», «Снігова королева», «Новорічні пригоди у казковому
лісі», «Бременські музики», «Кіт у чоботах» та багато інших.
Асортимент сучасної іграшкової
продукції постійно збільшується.
Тому на базі музею для педагогів
проводяться навчально-практичні
семінари на тему «Організація ігрової діяльності та дитячого дозвілля»
(к. п.н., доц. М.М. Шуть). А для батьків
підготовлені просвітницькі лекціїконсультації щодо правильного та
безпечного підбору іграшок для дітей
різних вікових категорій, оскільки не
всі сучасні іграшки є корисними та
безпечними для дітей.
Працює на базі Музею іграшки
і творча майстерня, де проводяться майстер-класи, де є можливість
навчитися виготовляти українські

народні іграшки, робити квілінг, декупаж, батик, оволодіти різними видами
розпису (петриківського, яворівського,
глухівського, слобожанського) тощо.
Для педагогів проводяться навчальнопрактичні заходи, серед яких великий
інтерес викликає семінар «Інноваційні
технології в образотворчому мистецтві» (доц. Л.В. Захарова).
Запрошуємо всіх бажаючих відвідати Музей іграшки та долучитися
до розширення діючих експозицій
і створення нових, одна з яких буде
присвячена іграшкам народів світу.
Адреса музею: м. Харків, пров. Фанінський, 3, ауд. 110.
Попередній запис та довідки за
телефонами: (067)744–47-25 або (099)
940–98-86.
Ми впевнені, буде цікаво всім!
Л.Є. Перетяга, д.п. н., проф. каф. естет.
виховання та технологій дошк. освіти

Випуск 2017

бал бакалаврів

рочистості відбулися у бальній
залі старовинного родинного
маєтку кінця ХІХ століття відомого
архітектора Олексія Миколайовича
Бекетова, де вершилося чимало урочистих прийомів за участю видатних
представників дворянства, наукової
еліти та купецтва Харківської губернії.
Випускний бал відкрив ректор,
академік І.Ф. Прокопенко, який привітав всіх зі святом та вручив почесні
грамоти відмінникам навчання. Також
на свято завітав головний спеціаліст

відділу науки, вищої та профосвіти
Департаменту науки і освіти ХОДА —
Г.Ю. Майський
Своїм виступом всіх підкорив
почесний гість балу — лауреат Мiжнародних i нацiональних
конкурсiв, солiст ХНАТОБу iменi
М. Лисенко Володимир Козлов.
Бажаємо всім бакалаврам успіхів
у професійній діяльності та запрошуємо для навчання та наукового
розвитку в магістратурі нашого
ф-ту!

Студентки дошфаку Анастасія Колесник, Тетяна Третьякова, Дар’я Ільїна та куратори проекту — декан ф-ту д. п.н., проф.
Т.П. Танько та д. п.н., проф. каф. естет. виховання та технологій дошк. освіти Л.Є. Перетяга 15 червня 2017 р. отримали Почесну
нагороду та грант у розмірі 10000 грн від міського голови Г. Кернеса за ІІ місце в Міському конкурсі студентських проектів «Харків —
місто молодіжних ініціатив» у номінації «Харків — місто відкрите, творче, толерантне» з проектом «Музей іграшки»

Ботанічний сад

Плекаймо красу природи нашого світу

У 2006 р. наказом ректора акад. І.Ф. Прокопенка на базі дендрарію та оранжереї по вул. Валентинівській, 2 був заснований ботанічний сад ХНПУ імені Г.С. Сковороди, який сьогодні займає територію в 14 га.

Я
Корекційна освіта

Курси із сурдоперекладу

У 2016/2017 н. р. кафедра здоров’я людини і корекційної освіти започаткувала
проведення для зацікавлених студентів курсів із сурдоперекладу (жестової мови).

П

ідвищення статусу жестової
мови — один із важливих напрямків дотримання прав людей з вадами
слуху. Кількість тих, хто постійно
користується жестовою мовою, становить приблизно 1,5 % від загальної
чисельності населення земної кулі.
Розмовна жестова мова — це багаторівнева лінгвістична система, і кожний
жест має складну структуру. У розвинених країнах жестову мову вивчають
поліцейські, продавці супермаркетів,
педагоги, медичні працівники.
Під час проведення курсів у нашому ун-ті (кер. курсів — ст. викл.
Н.О. Козачок) студенти спочатку знайомляться з теоретичною частиною
курсу, потім починають вивчати дактилологію (українську та російську

Головний редактор
Iрина Бикова

абетки), знайомляться з долонним
алфавітом Дальгарно, дактилюють
слова та речення, а потім вивчають
жестову мову.
Запропонований курс викликав не
тільки справжній інтерес у студентів,
як дуже незвичайний, не схожий на
інші предмети, але і дозволив розкрити перед ними всю складність
проблем, які стоять перед нечуючими людьми в процесі їхньої адаптації
в соціумі. Сьогодні вивчення жестової
мови та дактилології допоможе майбутньому вчителеві краще зрозуміти
учня з порушеннями слуху, що дуже
важливо в умовах інклюзивного
навчання.
Кафедра здоров’я людини і колекційної
освіти

Редактор Юлія Лебеденко
Дизайн, верстка
Василь Березовський
Коректор Олена Карпенко

Перші в місті

Протягом квітня–травня 2017 р.
тривав міський конкурс студентських
проектів «Харків — місто молодіжних
ініціатив» за підтримки міського голови
Геннадія Кернеса.

У

конкурсі взяли участь 1200
студентів вищих навчальних
закладів міста в 4‑х номінаціях:
«Харків — територія успішної
кар’єри», «Розумному місту —
креативна молодь», «Рідному
Харкову — сталий розвиток»,
«Харків — місто відкрите, творче,
толерантне».
На І етапі було представлено
42 проекти, серед яких соціальні,
волонтерські та благодійні. Креативні
проекти до цієї номінації подали студенти істфаку (М. Геєнко, В. Єрьомін,
К. Колісник, В. Ярова, М. Агарков).
У підсумку до ІІ етапу пройшло 25
проектів, які набрали найбільшу
кількість балів.
За результатами ІІ етапу проект
Миколи Геєнка (студента ІІ курсу
істфаку) «Історія Харківщини в аудіоуроках для незрячих та слабкозорих
учнів» посів 1 місце і отримав грошову нагороду — 15 тис. грн.
А.В. Беззубенко, доц.

Поради лікаря

Пункт охорони
здоров’я ХНПУ
імені
Г.С. Сковороди

Медичну допомогу студентам міста
забезпечує КЗОЗ «Харківська міська студентська лікарня», в яку звертаються
студенти та викладачі 26-ти вишів.
Вона розташована за адресою: вул.
Дарвіна, 8. Час роботи лікарні — з 8.00
до 19.00, у суботу — з 8.30 до 18.00,
неділя — вихідний.

Д

27 червня відбувся випускний бал бакалаврів істфаку.

У

Перемога

кщо згадати історію, то ще в 1992 р. під керівництвом
зав. відділу дендрології А.Т. Володарської був розроблений проект з озеленення території навколо побудованого нового корпусу університету. Але лише частина
цього проекту була зреалізована. У цей час були закладені
перші посадки туї, ялинова та березова алеї, ялівці. У 1994 р.
була заснована та відкрита оранжерея, до якої у 2007 р.
було добудовано приміщення. У 1997–1999 рр. почалося
закладання колекцій ірисів, нарцисів, тюльпанів, з’явились
посадки псевдоцуги, ялини, сосни, тису, кизильнику, спиреї,
дубу червоного, гледичії.
У 2000 р. за участі проф. Л.П. Харченко була закладена основа сиренгарію — яка складається з 7 видів, 51 сорту і радує
своїми квітами відвідувачів теплими травневими днями.
На сьогодні наш БС — це вже повністю сформована
природоохоронна структура з потужним колекційним
фондом рослин відкритого ґрунту, яка налічує близько
5000 одиниць дерев та чагарників різного віку та розміру.
Гордістю БС є колекції ірисів — 7 видів і 189 сортів, лілійників — 3 види і 95 сортів, тюльпанів — 5 видів і 65 сортів.
Навесні, як тільки зійде сніг, відвідувачі милуються
колекцією дрібноцибулинних рослин: хіанодокса, декількох видів пролісків, шафрану, гіацинтів, мускарів, ірідодиктіумів, кандику, ксифіуму, ацидантери, тигридії. Не менш
мальовничий вигляд має оранжерея. Рослини закритого
ґрунту представлені 1500 таксонами. Найбільш цінними
є колекції сукулентів, орхідей, бромелієвих, цитрусових,
миртових. Відвідувачі оранжереї можуть потрапити в зону
тропіків, субтропіків, вологих лісів. Кількість колекційних
екземплярів становить приблизно 4000 одиниць.
Ботанічний сад є дійсним членом Міжнародної ради БС
з охорони рослин (BGCI), яка координує наукову, освітню,
природоохоронну й просвітницьку діяльність у системі
БС світу. Постійно підтримується обмін інформативним
і насінним матеріалом із 40 ботанічними садами України
та зарубіжжя, завдяки чому за 10 років колекції БС розширились у десятки разів і щорічно поповнюються новими
екземплярами.
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Поповнення ботанічного саду новими саджанцями

На базі БС проводяться дослідження, результати яких
слугують написанню випускних кваліфікаційних робіт
студентів, колекції використовуються для проведення
практичних занять з ботаніки, екології, охорони природи, рослинництва, сільського господарства, квітництва,
ландшафтознавства. Це підготовка бакалаврів, магістрів
і аспірантів за спеціальністю «Біологія», а також студентів
ф-тів початк. навчання та дошк. виховання. Останнім часом
набувають популярності екскурсії, які проводять співробітників БС для школярів Харківщини.
Цього року за ініціативи І.Ф. Прокопенка була започаткована робота під гаслом: «Кожному факультету — свій
зелений куточок для можливості посадити дерева і втілити
своє бачення саду майбутнього!». Студентами природн.
ф-ту та ф-ту ФВ і спорту здійснено посадку беріз. Фізмат та
ф-т початк. навчання вирішили вирощувати ялиці — дерева, життя яких триває до 1000 років. Студенти-філологи
трьох ф-тів створюють свій затишний куточок, де будуть
височіти дуби, стелитися ялівці та мерехтіти різнобарвні
кущі барбарисів, магонії та форзиції. Тільки так, усі разом,
ми передамо в спадок майбутнім студентам неповторну
красу природи нашого світу.
Т.Ю. Маркіна, декан природн. ф-ту

Рукописи та листи не рецензу
ються, не повертаються. Думки
авторiв можуть не співпадати
з думкою редакцiї.

E-mail редакції:
uchitel_hnpu@ukr.net
Видається українською
та росiйською мовами

о складу студентської лікарні
входять:
•• Стаціонар (4 відділення: терапевтичне, гастроентерологічне, 2 неврологічних).
•• Поліклініка (прийом ведеться за 30
напрямами), телефон реєстратури:
(057)725–51-78.
•• Пункти охорони здоров’я (ПОЗ):
Медичний заклад нашого педагогічного університету — це пункт
охорони здоров’я, який знаходиться за адресою: пр. Ювілейний, 50,
гуртожиток № 3, 1 поверх, телефон
(0572) 62–90-38. Час роботи — з 9.00
до 16.00, субота, неділя — вихідні.
До складу ПОЗ входять кабінети: долікарняний, гінекологічний,
стоматологічний, кабінети лікарівспеціалістів, лабораторія та кабінет
щеплень.
5 лікарів та 4 медичні сестри ПОЗ
працюють понад 5 років та мають
вищу кваліфікаційну категорію.
Завідувач ПОЗ — Тетяна Іванівна
Циганкова.
Терапевтичну допомогу надає
лікар Олена Вікторівна Ільїнська,
медичні сестри: Ірина Миколаївна
Єфімова, Сніжана Володимирівна
Каменева, Людмила Федорівна
Копил.
У стоматологічному кабінеті,
оснащеному сучасним обладнанням та матеріалами, допомогу надає
лікар-стоматолог Неллі Михайлівна
Голубнича.
Лікар Валентина Болеславівна
Зупанець веде гінекологічний прийом 2 рази на тиждень (вівторок
і п’ятниця).
У ПОЗ надається невідкладна
медична допомога, виконуються
призначення лікарів та ведеться
профілактична робота (проведення медичних оглядів, у тому числі
перед поселенням до гуртожитку, допуском до занять у басейні,
фізичною культурою), видача довідок, контроль за флюорографічним обстеженням та вирішується
багато інших питань.
Якщо у Вас виникла проблема, звертайтеся! Ми обов’язково
допоможемо її вирішити.
Т.І. Циганкова, к. мед. н., завідувач ПОЗ
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