
Знаменні дати

ПАМ’ЯТАЙМО СВОЇХ УЧИТЕЛІВ!
Напередодні професійного свята редакція пропонує нашим читачам згадати тих, кого вважаєте головним учителем у своєму житті, на кого  рівняєтесь, хто завжди в 
вашому серці.

Іван Федорович Прокопенко, 
ректор ун-ту: «Кращим учителем 

вважаю свою бабусю Наталю, яка 
перед окупацією села німцями схо-
вала «Кобзаря» Т. Шевченка та твори 
О. Пушкіна. За «Кобзарем» я вивчив 
азбуку та навчився читати. Бабуся, не 
маючи жодного класу освіти, приму-
шувала мене переписувати з нього 
друковані літери, оскільки букваря 
не було, та щовечора читати його. 
Найбільше вона любила «Катерину», 
бо цей твір багато в чому нагадував її 
життя». Згадує Іван Федорович і свою 
першу вчительку Уляну Митрофанівну, 
як кажуть, учительку від Бога: «У неї 
була книжка «Читанка» для 4 класу. 
Вона розшила цей підручник і роз-
давала дітям окремі аркуші, з яких їм 
треба було щось прочитати, переписа-
ти, вивчити напам’ять. Через півроку 
всі в класі вміли читати і писати, не 
маючи букваря».

Людмила Іванівна Білоусова, 
проф. каф. інформатики: 

«Головним своїм Учителем вва-
жаю академіка Віктора Петровича 
Шестопалова, який викладав радіо-
фізику в ХГУ. Я в нього писала курсо-
ву, дипломну, кандидатську роботи, 
працювала на кафедрі, надрукувала 
в співавторстві першу статтю в союз-

ному академічному журналі. Його 
велика радіотехнічна школа дала 
путівку в життя багатьом науковцям. 
Він завжди цікавився успіхами своїх 
учнів. Його портрет усі ці роки в мене 
на робочому столі».

Олена Андріївна Олексенко, 
проф., зав. каф. української 

мови: «Починаючи з 1 курсу навчан-
ня в  педінституті, майже 50 років 
вважаю своїм головним учителем 
доктора філологічних наук, про-
фесора Лідію Андріївну Лисиченко. 
Вона мій мудрий порадник і в науці, 
і в житті. До речі, вона була науковим 

керівником кандидатської дисерта-
ції й у моєї доньки Слави. А 15 років 
тому вона довірила мені керівництво 
кафедрою. З нею я ділюся всіма своїми 
проектами, проблемами і радощами».

Олена Іванівна Артюх, доц. каф. 
слов'янських мов: «Моя най-

дорожча, найулюбленіша вчитель-
ка — Віра Михайлівна Міліковська, 
яка викладала російську мову та 
літературу в школі №51 м. Харкова. 
Про неї йшла слава як про надто 
сувору вчительку, і  коли у  8 класі 
вона стала нашим класним керів-
ником, нам усі співчували, але, розі-

бравшись за місяць, що до чого, 
вважали, що нам треба заздрити. 
Гостра на язик, але завжди справед-
лива, розсудлива, вміло керувала 
класом і  співпрацювала з  нашими 
батьками. Саме мама Віра, як ми її 
називали, надихнула мене вступати 
на філфак. Педпрактику на 4 курсі 
я з колежанками проходила у Віри 
Михайлівни, вчилася у неї правиль-
но поводитися з класом, плануванню, 
методам і прийомам роботи на уроці. 
Після закінчення школи ми часто 
навідувались до своєї дорогої мами 
Віри, вона продовжувала цікавитися 
нашим життям, підтримувала, радила, 
утішала. 19 вересня їй мало б випо-
внитися 89».

Володимир Ген на ді йо вич Мезі-
нов, керівник фотостудії моло-

діжного центру: «Своїм першим 
і голов ним учителем у житті  вважаю 
свою маму Катерину Михайлівну, 
випускницю нашого вишу, яка в рік 
мого народження створила дитячий 
ансамбль «Червона гвоздика» і керує 
ним досі. Мама навчила мене всьому, 
що я вмію: грати на музичних інстру-
ментах, співати, танцювати. Вона 
й досі мій учитель і порадник у всіх 
життєвих ситуаціях».

Підготувала Ірина Бикова

Зі святом

Професорсько-викладацький та студентський склад українського мов-
но-літературного ф-ту від щирого серця вітає нашого керманича 

К.Ю. Голобородька з професійним святом, Днем працівника освіти, та отри-
манням Почесної грамоти від Харківської облдержадміністрації за вагомий 
особистий внесок у реалізацію завдань сучасної державної політики в галузі 
освіти, сумлінну працю та високий рівень професійної майстерності.

VIII Наукові пікніки
ХНПУ імені Г.С. Сковороди зібрав блискучу команду науковців-практиків, які долу-
чилися до когорти найактивніших експериментаторів нашого чудового міста на 
VIII Наукових пiкнiках.

Представники кафедри анатомії 
природничого ф-ту допомага-

ли відвідувачам пікніків визначити 
природний біоритмологічний тип та 
проводили функціональну діагности-
ку систем організму. Ф-т фізичного 
виховання і спорту поділився техно-
логіями розвитку новонароджених, 
дошкільнят та школярів. У  відві-
дувачів була унікальна можливість 
поспілкуватися саме з  авторкою 
розробок, що довели свою дієвість 
та перевірені роками в приватних 
садочках та сімей-
них клубах. Справжні 
польові археологи-
науковці історичного 
ф-ту допомагали зану-
ритись в  атмосферу 
давніх віків, розпо-
відали про наукові 
методи визначення 
приналежності архе-
ологічних знахідок до 
тієї чи тієї історичної 
епохи.

Музей іграшки ф-ту 
дошкільної освіти 
презентував колекції 
шкідливих та корис-
них іграшок, які гості 
могли побачити на 
власні очі, доторкну-
тись, щоб у  подальшому уникати 
небезпечних екземплярів. Був 
майстер-клас, на якому власноруч 
відвідувачі виготовляли іграшку-обе-
ріг, а щасливчику випала можливість 
зробити такий оберіг у вигляді знака 
безкінечності, символу цьогорічних 
«Наукових пікніків». Привабливими 

«родзинками» локації ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди були ростові ляльки 
та фотозона, яку допоміг зібрати наш 
центр Українського козацтва.

Бути координатором на події 
вiд унiверситету надали честь 
Тренiнговому центру соціального 
та професійного розвитку.

Імена безпосередніх учасників 
від ХНПУ імені Г.С.  Сковороди на 
«VІІІ Наукових пікніках»: В.  Колода, 
В.  Сировацький, Ж.  Козіна, 
А. Прокопенко, І. Прокопенко, В. Коц, 

С.  Коц, Н.  Тарарак, Л.  Перетяга, 
М. Давидова, Ю. Доля, І. Ларіна, К. Чумак, 
Н. Шевченко, М. Кордубан, В. Волковий 
та чудові студенти факультетів дошкіль-
ної освіти й природничого.

Наш ун-т отримав Диплом  — 
командну відзнаку за участь у події.

І.А. Прокопенко, керівник ТЦ СПРЛ

Круглий стіл
27 вересня в нашому ун-ті відбулося засідання круглого столу з нагоди 100-річчя від 
дня народження В.О. Сухомлинського.

Протягом роботи круглого столу 
було розглянуто такі проблеми: 

філософські засади формування світо-
глядних позицій В.О. Сухомлинського, 
використання його ідей в зарубіж-
ній педагогічній думці та актуаль-
ність в умовах їх викликів; погляди 
вченого на підготовку майбутнього 
вчителя та організацію освітнього 
процесу в  початковій та середній 
школах; теорія та практика виховання 
особистості в педагогічній спадщині 
В.О. Сухомлинського, прогностичний 
характер освітньо-виховних ідей 
його; педагогічна спадщина видат-
ного педагога у вітчизняній історіо-
графії та КНР; В.О. Сухомлинський як 
педагог, прозаїк, публіцист.

Пленарне засідання вступним сло-
вом «В.О. Сухомлинський — видатний 
педагог» відкрив д.п.н., проф., академік, 
ректор ун-ту І. Прокопенко. З доповідями 
на пленарному засіданні виступили гол. 
спеціаліст відділу науки, вищої та про-
фесійної освіти Управл. освіти і науки 
Департаменту науки і  освіти ХОДА 
Г. Майський «В.О. Сухомлинський як про-
заїк, публіцист»; д.п.н., проф., завідувач 
каф. природничо-математичних дисци-
плін О. Іонова «Порівняльний аналіз педа-
гогічних поглядів В.О. Сухомлинського 
та Рудольфа Штайнера» та інші. У роботі 
круглого столу взяли участь провідні 
науковці університету.
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Проф. О.А. Олексенко зі своєю наставницею, відомим лінгвістом проф. Л.А. Лисиченко

З ДНЕМ ПРАЦІВНИКА ОСВІТИ!

Газета Харківського національного  
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

ШАНОВНІ ПРОФЕСОРИ, ВИКЛАДАЧІ, СТУДЕНТИ, АСПІРАНТИ,  
ДОКТОРАНТИ ТА СПІВРОБІТНИКИ УНІВЕРСИТЕТУ!

День працівника освіти давно вже став усенародним святом, адже пам’ять 
про улюблених учителів, теплі спогади про школу кожен із нас проносить 
крізь своє життя, розуміючи, що праця Вчителя є однією з найважливіших 
у формуванні особистості.

Особливого значення набуває це свято в нашому університеті — осередку 
формування інтелектуальної еліти України,— у якому за 214 років існування 
підготовано понад 220 тисяч висококваліфікованих учителів, у тому числі 130 
тисяч за роки незалежності. Пишаємось, що серед наших випускників 8 Героїв 
Радянського Союзу, 6 Героїв Соціалістичної праці, 2 Герої України, понад 300 
Народних і Заслужених учителів та Заслужених працівників народної освіти 
України, 4 Почесних громадянина Харкова й Харківської області. Випускники 
університету стали відомими вченими й педагогами, письменниками і митця-
ми, видатними спортсменами, політичними і державними діячами. Вихованці 

нашого університету працюють у кожній школі Харківщини, у кожному регіоні 
України, у ближньому та далекому зарубіжжі.

У переддень нашого професійного свята всім вам висловлюю щиру вдячність 
за творчу, самовіддану та подвижницьку працю й педагогічну майстерність, 
яку даруєте нашим вихованцям — новому поколінню громадян і патріотів 
нашої держави, передаєте кожній молодій людині безцінний скарб високої 
освіченості, глибокої духовності та прагнення змінювати на краще наше життя 
і долю України.

Хай на цьому благородному шляху вас оминають життєві негаразди, а ваша 
доля буде щедрою та щасливою. Бажаю вам миру, міцного здоров’я, творчого 
натхнення, добробуту, професійних злетів! Нехай береже всіх вас Господь 
і посилає мир і щасливу долю.

З повагою,                                                                                  І. Прокопенко, ректор

Патріотичне виховання

ФЕСТИВАЛЬ ПАТРІОТИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ І СПОРТУ–2018
14 вересня у ХНПУ імені Г.С.Сковороди відбувся «Фестиваль патріотичних об’єднань і спорту», на який завітали почесні гості, ректорат, викладачі, першокурсники, вчителі, 
підшефні учні та їхні батьки.

До всіх учасників звернувся 
Польовий гетьман Слобідського 
козацького округу, Отаман ГО 

«ОНОЦ УК імені Г.С. Сковороди», гене-
рал-отаман УК, ректор Іван Федорович 
Прокопенко.

На святі були присутні почесні гості: 
Володзимеж Ліщинський  — консул 
генконсульства республіки Польща; 
М.Г. Маломуж — генерал армії України, 
голова народних зборів України; 

В.А. Христоєв — голова ХО відділен-
ня НОК України, засл. працівник ФК 
і спорту; К.С. Садурська — засл. май-
стер спорту України із синхронного 
плавання, учасниця ОІ-2016, радник 
голови ХОДА; Г.Ю. Майський — гол. 
спеціаліст відділу науки, вищої та 
проф. освіти управління освіти і науки 
Департаменту науки і  освіти ХОДА; 
П.Б. Федоров — голова громадської 
організації «Спілка ветеранів АТО»; 

О.Є. Посохов  — крайовий отаман 
громадської організації «Слобідське 
козацьке військо»; В.І. Посохов  — 
отаман ХО козацького товариства 
«Українське реєстрове козацтво», 
генерал армії Українського реєстро-
вого козацтва; Ю.С. Таймазов  — ст. 
викл. навчального пункту аварійно-
рятувального загону спецпризначен-
ня Головного управління держслужби 
України з надзвичайних ситуацій у ХО; 
Доктор богослов’я, протоієрей Сергій 
Скубченко; В.А. Редіна — директор ХО 
станції юних туристів.

У цей урочистий день відбу-
лася Присяга вступників до лав 
Українського козацтва та підбиття 
підсумків Спартакіади університету 
2017–2018. Факультети-переможці 
були нагороджені почесними Кубками. 
Презентацією фестивалю стали 
«козацькі розваги»: показові спортив-
ні виступи фехтувальників та борців 
козацького двобою, перетягування 
линви, матчева зустріч з футболу серед 
студентів, які спеціалізуються у легкій 
атлетиці. За результати змагань з пере-
тягування линви найсильніші хлопці 

навчаються на ф-тах ФВ і спорту, юри-
дичному та історичному!

Під час фестивалю працювали 
майстер-класи козацьких кошів ун-ту, 
виступали колективи Молодіжного 
центру, діяли майданчики станції 
юних туристів та навчального пункту 
Аварійно-рятувального загону спец-
призначення Головного управління 
держслужби України з надзвичайних 
ситуацій у Харківській обл.

Наприкінці свята всі учасники спро-
бували справжній козацький куліш, 
а члени журі визначили переможців 
у кулінарному конкурсі: І місце посі-
ли козацькі коші ф-ту початкового 
навчання «Берегині» та ФВ і  спор-
ту імені І. Сірка; ІІ місце виборов 
козацький кіш ф-ту дошкільної освіти 
«Дружина»; ІІІ місце посів кіш ф-ту іно-
земної філології імені П. Дорошенка.

Щиро вітаємо першокурсників 
з  Посвятою у  козаки та берегині 
Українського козацтва! Бажаємо гідно 
нести почесне звання та відроджувати 
славні традиції наших предків!

І.В.Чернікова, доц. каф. історії України
І.В.Кривенцова, голова спортклубу
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Пряма мова
ІДЕЯМ 

В. СУХОМЛИНСЬКОГО 
ЖИТИ!

29 вересня педагогічна спільнота буде 
відзначати 100-річчя від дня народжен-
ня видатного українського науковця, 
педагога, народного вчителя — Василя 
Олександровича Сухомлинського.

Провідною у   д і яльнос ті 
В.О.  Сухомлинського є  ідея 

вчителя, його особистості, підго-
товки, умов праці. Високо оцінюючи 
місію вчителя в  суспільстві, роль 
в  освітньому процесі, у  процесі 
формування майбутнього грома-
дянина, В.О. Сухомлинський ставив 
серйозні вимоги до його професій-
но-педагогічної підготовки, сфор-
мованості науково-дослідницьких 
умінь, морально-вольових якостей, 
методичної культури. Серед шляхів 
реалізації цих вимог педагог виділяв, 
по-перше, постійне самовиховання, 
саморозвиток, самовдосконален-
ня. Актуальність цього тверджен-
ня безперечна. В умовах сучасних 
викликів, реформування освіти, 
нових тенденцій розвитку освіти 
ми, викладачі вищої школи, повинні 
розвиватися, отримувати нові знан-
ня, опановувати нові технології, 
новації тощо. На це націлюють і про-
ведена в червні в Харкові так звана 
«не-конференція» — освітянський 
форум EdCamp Ukraine, прийняті 
стандарти нової школи.

В.О.  Сухомлинський підкреслю-
вав, що реалізувати власні потен-
ційні сили, здійснювати ефективно 
професійну діяльність учитель 
може за умови якісної її оцінки на 
рівні навчального закладу, на рівні 
держави. Ця теза актуальна і  для 
нас. Зауважу: корисну, цікаву форму 
схвалення, нагородження, уславлен-
ня ветеранів педагогічної праці в юві-
лейні дні в рамках учених рад факуль-
тетів запропонував Іван Федорович. 
Цей досвід отримав позитивний 
резонанс і потребує поширення під 
час професійних та державних свят, 
на яких можна дякувати конкретним 
викладачам за високий рівень про-
читаних лекцій, здійснення наукової 
роботи, за толерантне ставлення до 
студентів, за патріотичне ставлення 
до свого університету тощо.

Крім того, пропоную організувати 
міжкафедральний методичний семі-
нар, предметом обговорення якого 
були б питання методики викорис-
тання як традиційних методів, при-
йомів у  навчанні й  вихованні, так 
і інноваційних.

Напередодні Дня працівників 
освіти вітаю всіх колег із профе-
сійним святом, бажаю оптимізму, 
творчої енергії та наснаги в нашій 
спільній справі — навчанні й вихо-
ванні молоді!

С.Т. Золотухіна, проф., зав. каф. ЗП 
і педагогіки ВШ

Приймальна комісія інформує
Прийом абітурієнтів до ун-ту на денну та заочну форми навч. у 2018 р. відбувався згідно 
з Умовами прийому до ВНЗ України та Правилами прийому до ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

У роботі приймальної комісії цього 
року брали участь 30 технічних 

секретарів, 130  представників про-
фесорсько-викладацького складу та 2 
концертмейстера.

Усього до приймальної комісії було 
подано 8920 заяв, із них від абітурієнтів, які 
вступали на І курс денної форми навч.,— 
6566 заяви, заочної — 356; на скороче-
ний курс денної форми навч. — 108 заяв, 
заочної — 277; до магістратури денної 
форми — 916, заочної форми — 697 заяв.

Конкурс по ун-ту на місця держ-
замовлення денної форми навч. ста-
новив 16,1, а на окремі спеціальнос-
ті — від 74,5 (Право), 72,6 (Спеціальна 
освіта) до 2 (Середня освіта (Фізика)) 
осіб. Популярними серед абітурієнтів 
були нові спеціальності: 035 Філологія 
(Англ. мова і  літ.), 016  Спеціальна 
освіта (Дефектологія та реабілітоло-
гія), 022  Дизайн, а  також традиційно 
012 Дошкільна освіта, 081  Право, 
017 Фізкультура і спорт.

Обсяги доведеного державного 
замовлення для здобуття ступеня 
«Бакалавр» на денну форму навч. стано-
вили 339 місць, що на 12 % менше порів-
няно з 2017 р. Рекомендовано за держ-
замовленням було 286 осіб на 1 курс 
денної форми навчання. Особливості 
вступної кампанії призвели до втрати 53 
місць, і на всіх спеціальностях були абі-
турієнти, які забрали документи з місць 
держзамовлення та обрали контрактну 
форму навч. в інших ЗВО.

У результаті для здобуття ступеня 
«Бакалавр» денної форми навч. всього 
було зараховано 867 осіб (у т. ч. на ско-
рочений термін навчання). Для здобуття 
ступеня «Магістр» на денну форму навч. 
за держзамовленням було надано 256 
місць, що на 55 % більше, ніж у минуло-
му році, зараховано 500 осіб (станом на 
29.08.2018), з них на місця держзамов-
лення зараховано 242 особи.

На заочну форму навчання для здобуття 
ступеня «Бакалавр» усього було зарахо-
вано 280 осіб (у т. ч. на скорочений термін 
навчання). На заочну форму навч. для 
здобуття ступеня «Магістр» було зарахо-
вано на місця, що фінансуються за рахунок 
коштів фізичних та юрид. осіб, — 391 особа, 
зарахування ще триває. Останній наказ 
27 вересня. Держзамовлення на заочній 
формі навч. для здобуття ступеня «Магістр» 
не передбачено.

Аналіз контингенту наших вступни-
ків (1 курс денна форма) показав, що 

більшість з  них  — це випускники 11 
класу ЗОШ, 710 з них закінчили школу 
в 2018 р., тобто всі зусилля профорієнта-
ційної роботи треба спрямовувати саме 
на школярів. Крім того, у цьому році ми 
прийняли 69 осіб (49 у 2017) за скороче-
ною програмою, і якщо правила вступу 
залишаться такими ж, треба звертати 
увагу й на цю категорію абітурієнтів.

Вступники на 1 курс навч. для здобуття 
ступеня «Бакалавр» могли подати заяву до 
ун-ту про участь у конкурсному відборі 
тільки в електронній формі — одночасно 
до 7 заяв на 4 спеціальності, на яких перед-
бачено прийом за кошти держбюджету. 
Усього, відповідно до Закону України «Про 
охорону дитинства», у 2018 р. до ун-ту, 
було зараховано 25 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування на 
місця держзамовлення.

Аналіз вступників за регіонально-
географічним принципом показав, що 
більшість складають мешканці Харкова 
та Харківської обл. Спостерігалось 
збільшення чисельності вступників до 
199 осіб з Луганської та Донецької обл. 
у порівнянні з 2017 р. — 73 особи на місця 
держзамовлення, з  них з  Донецької 
обл. — 48 осіб, з Луганської — 25 осіб.

Незважаючи на те, що у 2018 році 
практично 100 % абітурієнтів подавали 
заяви в електронній формі, через неякіс-
ну роботу ЄДЕБО технічне навантаження 
на працівників приймальної комісії було 
ще більши, оскільки їм довелося докла-
дати додаткових зусиль у неробочий час 
(вночі, зранку) для оброблення заяв та 
допомагати абітурієнтам реєструвати 
електронні кабінети та подавати елек-
тронні заяви.

Новим у вступній кампанії 2018 р. 
було запровадження єдиного фахового 
вступного випробування з інозем. мови 
для вступу до магістратури за спеціаль-
ностями: 081  Право, 051  Економіка, 
054  Соціологія, 053  Психологія, 
052  Політологія. 10 % вступників не 
склали іноземної мови з використан-
ням організаційно-технологічних про-
цесів здійснення ЗНО для вступу до 
магістратури.

Вважаємо за доцільне на наступний 
рік підготувати більш чіткі інструкції 
щодо алгоритму дій абітурієнта та про-
водити інформаційно-роз’яснювальну 
роботу в ЗМІ протягом 2018–2019 навч. 
року.

Т.Ю. Маркіна, відповідальний секретар 
приймальної комісії

2 Наукова бібліотека

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ
Процес формування інформаційної культури студентів починається із запису першокурсників до бібліотеки, коли вони отримують 
першу інформацію про бібліотеку, її структурні підрозділи, місце їх розташування, знайомляться з режимом роботи бібліотеки, 
правилами користування, її інформаційними ресурсами.

На початку навчального року 
традиційні бесіди співробіт-
ників відділу обслуговування 

з першокурсниками були доповнені 
презентацією «Перше знайомство 
з  бібліотекою» (автор С.  Мажара) 
і  представлені на фізико-матема-
тичному, славістики, природничому, 
початкового навчання, художньо-
графічному, мистецтв, історичному, 
дошкільної освіти, українському 
мовного-літературному ф-тах. До 
кінця вересня планується продо-
вжити цю роботу на інших ф-тах.

Для формування інформацій-
ної культури бібліотека пропонує 
студентам використовувати свою 
сторінку на сайті ун-ту, де представ-
лено основні відомості про наукову 
бібліотеку, її інформаційні ресур-
си: електронний каталог та архів 
ун-ту (репозитарій), бібліографічні 
покажчики, електронний бюле-
тень «Невичерпний скарб», сторін-
ка в  соціальній мережі Facebook 
та ін. Зацікавленість у  студентів 
викликало повідомлення про відо-
браження діяльності бібліотеки на 
сторінці соціальної мережі Facebook 
і  щоквартальному бібліотечному 
бюлетені «Невичерпний скарб».

За результатами усного опиту-
вання «Пріоритет віддаю…», що 
відбулося під час зустрічей з пер-
шокурсниками, студенти надають 
перевагу таким соціальним медіа: 
Instagram, You Tube, Viber, Telegram.

Для поширення студентської 
читацької аудиторії у вересні 2018 р. 
було створено сторінку Наукової 
бібліотеки ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
в Instagram, поновлено роботу кана-
лу бібліотеки в YouTube.

Заняття з  основ інформаційної 
культури знайомлять користувачів 
бібліотеки з основними процесами 
бібліотечної роботи, довідково-
бібліографічним апаратом, з пошу-
ковими можливостями АБІС УФД / 
Бібліотека, структурою бібліотеки, 
її інформаційними ресурсами.

У вересні 2018 р. зі студентами 
ІІ курсу природничого ф-ту про-
ведено заняття (1 год. теоретич-
них, 1  год. практичних), на яких 
прочитано лекцію «Інформаційна 
культура користувача», показано 
презентацію «Бібліотека як інформа-
ційно-пошукова система». Студенти 
отримали змогу на практиці озна-
йомитися з  пошуковими можли-
востями і перевагами електронно-
го каталогу бібліотеки. Дякуємо 
кафедрі інформатики і  куратору 
з навчальної роботи природничого 
ф-ту І.О. Ликовій за співпрацю в про-
веденні цих занять.

З метою виховання у  студентів 
таких якостей, як чесність, добро-
порядність у  навчанні, повага до 
чужої інтелектуальної праці, було 
проведено заняття на ІІ курсі при-
родничого ф-ту «Академічна добро-
чесність як основа успіху: чесність 

починається з  тебе…». Студентів 
ф-ту ознайомлено з визначенням 
«академічної доброчесності» та її 
основними принципами, особли-
востями її дотримання, видами 
порушень та відповідальності за її 
порушення.

Студентів ознайомили з можли-
востями перевірки робіт на плагіат. 
На заняттях працівники бібліотеки 
підкреслили важливість правиль-
ного оформлення наукових робіт, 
зокрема джерел використаної 
інформації, правильність посилань 
та цитувань, що, безумовно, сприя-
тиме й підвищенню інформаційної 
грамотності та академічній добро-
чесності в ун-ті.

Протягом цього навчального 
року плануємо запровадити прак-
тику проведення Днів бібліотеки 
в  академічних групах у  форматі 
проведення кураторських годин, 
продовжити заняття з основ інфор-
маційної культури, на яких буде 
розглянуто приклади оформлення 
посилань у наукових роботах, пра-
вила бібліографічного опису творів 
друку, правила оформлення списку 
використаних джерел та ін.

Діяльність бібліотеки й  надалі 
буде орієнтована на підвищення 
інформаційної грамотності студен-
тів та інформаційне забезпечення 
їхньої науково-дослідної роботи.

О. Коробкіна, О. Романовська, 
співробітники бібліотеки

Літній з’їзд

ЕНТОМОЛОГИ ВСІЄЇ КРАЇНИ, ЄДНАЙТЕСЬ!
20–23 серпня 2018 р. на базі ХНПУ імені Г.С. Сковороди відбувся ІХ з’їзд ГО «Українське ентомологічне товариство».

Цей захід збирає ентомологів 
кожні п’ять років. У роботі з’їзду 
взяли участь понад 80 учасників 

з усієї України, а також Білорусі, Чехії 
та Німеччини. Слухачами та активни-
ми учасниками з’їзду були професо-
ри, викладачі, аспіранти та студенти 
нашого ун-ту.

ГО «Українське ентомологічне 
товариство» (УЕТ)  — громадська 
організація, створена для об’єднання 
науковців, фахівців-виробничників 
і аматорів-ентомологів. Завданнями 
товариства є  сприяння організації 
наукових досліджень з ентомології, 
публікації результатів цих досліджень 
та популяризація знань з ентомології 
й суміжних дисциплін.

Роботу з’їзду та перше пле-
нарне засідання відкрив ректор 
ХНПУ імені Г.С.  Сковороди, акад. 
І.Ф.  Прокопенко, який підкреслив 
важливість ентомології як науки, 
поділився спогадами зі своїх ще 
дитячих ентомологічних досліджень, 

побажав усім учасникам з’їзду плід-
ної праці та нових відкриттів.

Окрім наукових доповідей з най-
важливіших питань та проблем 
у галузі ентомології, учасники з’їзду 
ще в  перший день мали змогу від-
відати майстер-клас найкращого 
в Україні фахівця з фотографування 
комах О.І. Слуцького «Обладнання та 
методи макрофотографування комах 
у стаціонарних та польових умовах».

Учасники з’їзду працювали в сек-
ціях: загальна ентомологія та акаро-
логія, сільськогосподарська та лісова 
ентомологія, технічна, медична та 
ветеринарна ентомологія. Закриття 
з’їзду проходило на біостанції ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди в Гайдарах, де нау-
ковці в неформальному форматі про-
довжили дискусії з питань своїх дослі-
джень, ознайомились із мальовничи-
ми краєвидами НПП «Гомільшанські 
ліси» та мали змогу зібрати матеріал 
для нових досліджень, а  можливо, 
і відкриттів!

Оргкомітет з’їзду ГО УЕТ на 
чолі з  його президентом, акад. 
В.П. Федоренком висловив щиру подя-
ку ректору ХНПУ ім. Г.С. Сковороди 
академіку І.Ф.  Прокопенку, декану 
природничого ф-ту доктору біологіч-
них наук Т.Ю. Маркіній, співробітникам 
деканату та кафедри зоології, а також 
усім, хто брав участь в організації та 
проведенні заходу.

Т. Маркіна, декан природничого ф-ту

БЛАГОДАРНОЕ СЛОВО О ЮБИЛЯРЕ
16 сентября 2018 года доктору филологических наук, профессору Михаилу Федосеевичу Гетманцу исполняется 95 лет.

М.Ф. Гетманец родился в 1923 г. 
в  с.  Китайгород неподалеку от 
Чигирина. В 1932 г., когда начался 
голодомор, семья переселилась 
в Харьков. В 1940 г. он с отличи-
ем закончил CШ и  поступил на 
русское отделение филфака ХГУ. 
Учебу в 1941 г. прервала война. Все 
четыре года он провел на фронте 
в качестве ст. сержанта-артилле-
риста, в конце 1945 г. возвратился 

в Харьков, закончил ун-т, аспирантуру, защитил канд. дис-
сертацию. С 1953 г. начал работать в Харьковском пединсти-
туте имени Г.С. Сковороды. Здесь полностью раскрылся его 
талант педагога, организатора, ученого, о чём красноречиво 
свидетельствует послужной список: с 1955 по 1985 гг. — зав. 
каф. русской и зарубежной лит., с 1956 по 1965 гг. — декан 
филологического ф-та, с 1966 по 1970 гг. — ректор инсти-
тута, с 1990 по 2013 гг. — проф. каф. русской и мировой 
лит-ры. В 1980 г. Михаил Федосеевич защитил докторскую 
диссертацию «А.С. Макаренко и концепция нового человека 
в советской лит-ре 1920–30-х годов». Сфера его научных 
интересов чрезвычайно широка — русская и украинская 
литературы, теория литературы, литературное краеведе-
ние, педагогика. Широкая эрудиция, исследовательская 
добросовестность, чутье нового, смелость в постановке 
и решении острых научных проблем — вот характерные 
черты его деятельности как ученого.

Общепризнаны заслуги М.Ф. Гетманца как исследователя 
«Слова о полку Игореве», которому он посвятил свыше 
40 лет своей жизни. Настоящей сенсацией стала его книга 
«Тайна реки Каялы» (1982 г.), в которой были отражены 

результаты уникального исследования истории похода 
князя Игоря Святославовича в 1185 году. Впервые в исто-
рии изучения «Слова» теоретическое изучение проблемы 
учёный соединил с кропотливыми местными изысканиями, 
организовав конный поход по предполагаемому пути 
войска Игоря. В трудах о литературно-педагогической дея-
тельности А.С. Макаренко им по-новому освещены многие 
проблемы жизни и творчества писателя-педагога, заветам 
которого М.Ф. Гетманец следует всю свою жизнь.

Как опытный ученый он внес значительный вклад в подго-
товку кандидатов и  докторов наук, в  создание научной 
школы, труды которой отличаются подлинной научностью 
и новизной решения исследуемых проблем. Несмотря на 
свой почтенный возраст, Михаил Федосеевич — человек 
огромного трудолюбия, неиссякаемой творческой энергии 
и активной жизненной позиции, остро переживающий за все, 
что происходит в нашем обществе. Свидетельство тому — 
написанные им мемуары «Про себе і про час» и книги «О 
Харькове и не только», «Размышления педагога», «История 
как педагогика», «Педагогические этюды», «Про рiдну мову».

Коллектив ф-та славистики и кафедры мировой лит-ры 
сердечно поздравляют проф. М.Ф. Гетманца со славным 
юбилеем, от всей души желают ему физической и душев-
ной бодрости, долголетия и неиссякаемого творческого 
вдохновения, новых побед и свершений на ниве научного 
и общественного служения!

P.S. Накануне юбилея проф. М.Ф. Гетманцу пришло пись-
мо от городского головы Г.А. Кернеса, который поблагодарил 
ученого за подаренные книги, многолетнюю деятельность на 
благо науки и образования, воспитание квалифицированных 
филологов, историков и педагогов и пожелал ему здоровья, 
жизненных сил и оптимизма.

ВЗІРЕЦЬ ВІДДАНОСТІ ПЕДАГОГІЧНІЙ 
ПРОФЕСІЇ

Понад 30 років у ХНПУ імені Г.С. Сковороди працює к. пед. н., професор, провідний фахівець у галузі методики навчання молодших 
школярів читання Ольга Валентинівна Джежелей.

Ольга Валентинівна дуже порядна, надзвичайно вимо-
глива до себе, колег і студентів, учитель за покликан-
ням з унікальним талантом навчати молодь. Кожен, 

хто її знає, може сказати: «Мені надзвичайно пощастило 
в житті зустріти справжнього Учителя, який заряджає бажан-
ням бути гідним своєї професії».

Наукові пошуки Ольги Валентинівни Джежелей завжди 
стосуються найактуальніших проблем методики навчання 
молодших школярів. Вона була учасником розроблення різ-
номанітних концепції та методик, у том числі методики поза-
класного читання, що визнана фахівцями найвищим досяг-
ненням у галузі методичної науки ХХ сторіччя. За посібниками 
з позакласного читання «Учимся любить книгу», «Учимся читать 
книгу», створеними у співавторстві з Н.М. Свєтловською, навча-
лися діти всього Радянського Союзу. Методику позакласного 
читання активно використовували у роботі вчителі Польщі, 
Болгарії, Монголії та інших країн.

Ольга Валентинівна є автором кількох державних про-
грам для вищих і середніх навчальних закладів, а також 
навчально-методичні комплекти для забезпечення уроків 
навчання грамоти і літературного читання в початковій 
школі.

Вагомим результатом наукової роботи О.В. Джежелей 
є низка монографій з методики навчання грамоти та читан-
ня. Про високий науковий авторитет О.В. Джежелей у кра-
їнах ЄС свідчить видання в Естонії створеної нею «Азбуки» 
для шкіл з російською мовою навчання (Таллінн, 2004).

На основі багаторічних досліджень групою співробіт-
ників під керівництвом О.В. Джежелей для шкіл України 

з українською та російською 
мовою навчання розроблена 
система посібників з форму-
вання техніки читання молод-
ших школярів «Вчуся читати», 
«Учусь читать», що отримали 
гриф МОН України і на сьо-
годні мають кілька переви-
дань.

Науковий доробок проф. 
О.В.  Джежелей (уч. звання 
присвоєно у 2002 р.) на сьогодні налічує понад 500 дру-
кованих видань. У 1999 р. вона очолила науково-дослідну 
лабораторію методичного забезпечення безперервної 
системної освіти «школа — ВНЗ». Під її керівництвом захи-
щено 7 канд. дисертацій. Доценти І. Цепова, О. Коваленко, 
А. Ємець, Ю. Тельпуховська є провідними викладачами каф. 
теорії та методики викладання філол. дисциплін у початко-
вій школі нашого ун-ту.

Наукова діяльність О.В. Джежелей відзначена дипло-
мом обласного конкурсу «Вища школа Харківщини  — 
кращі імена» (2001, 2008), медаллю імені Софії Русової 
(2005), пам’ятним посвідченням в номінації «За відданість 
науці» (2005), вона — переможець конкурсу ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди «Людина року» в номінації «Кращий науко-
вець» (2001),кращий науковець ун-ту 2006 року та ін.

Колеги, учні та друзі, щиро вітають видатного вченого-
методиста з ювілеєм і зичать щастя, здоров’я і нових творчих 
успіхів.

Ювілеї

Пишаємося!

Майстер спорту України міжнародного класу 
Марина Піддубна, призерка Параолімпійських 

ігор 2016 року на Чемпіонаті Європи з  плавання, 
що проходив 13–19 серпня 2018 р. у Дубліні, стала 
чемпіонкою Європи, отримавши 2 золоті, 2 срібні та 
1 бронзову медалі. Крім того, Марині вдалося поста-
вити 2 світові рекорди з плавання вільним стилем. 
Вітаємо, пишаємось та бажаємо подальших перемог!
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Наші досягнення

СТИПЕНДІАТ ФОНДУ КОНРАДА 
АДЕНАУЕРА

Фундаментальною, підтримуючою платформою з боку партнерів сьогодні, коли 
наша країна перебуває в скрутному геополітичному становищі, став Фонд Конрада 
Аденауера, який уже має свій офіс і в Харкові — молодіжному місті й потужному 
науковому центрі.

Починаючи з  1994 року, Пред-
ставництво Фонду Конрада 

Аденауера супроводжує процес полі-
тичних та економічних перетворень 
в Україні. З цією метою Фонд зреалі-
зував понад 500 проектів, спрямо-
ваних на підтримку демократичного 
розвитку, побудову громадянського 
суспільства, ствердження вільних 
ЗМІ та консолідацію демократичних 
інститутів. Фонд підтримує демокра-
тичні політичні партії України та їхні 
молодіжні організації. Він виступає 
водночас і  як «портал» для налаго-
дження прямих контактів українських 
політиків з Німеччиною та Європою. 
Важливою складовою нашої роботи 
є також підтримка молодих політиків 
та обдарованих студентів.

Завдяки останній складовій мені, 
власне, і  пощастило стати одним зі 
стипендіатів, які матимуть не тільки 
фінансову підтримку, але й  долуча-
тимуться до різних проектів Фонду 
з  метою підняття рівня громадян-
ського суспільства, та, що головне, — 
дотримання прав людини. Для мене, 
як вихідця із Луганщини, яка, на жаль, 

стала «театром» бойових дій,  — це 
є  першорядним завданням. Поряд 
з цим, отримуючи фах історика у своє-
му рідному виші, я розумію, що коріння 
цих проблем набагато глибше, а подо-
лання їх — процес тривалий. Він потре-
бує інтелектуального ресурсу.

Маю надію, що ми, молоде поколін-
ня, станемо тим ресурсом, який дове-
де усьому світові, що попри негараз-
ди і кризи ми можемо будувати нову 
країну — демократичну і правову,— 
завдяки тій допомозі, яку в потрібний 
момент нам надала Європа.

Всеволод Сергієнко, ІІ курс, істфак, стипенді-
ат Фонду Конрада Аденауера

Актуальна проблема

ПРОТИСТОЇМО БУЛІНГУ
Серед проблем, які заважають повноцінному розвитку дитини в освітньому про-
цесі, — булінг, що в перекладі означає залякування, цькування, знущання, терори-
зування, третирування.

Психотерапевт І. Бердишев визна-
чає булінг як свідоме, тривале 

насильство, що не носить характеру 
самозахисту і виходить від однієї або 
декількох осіб. Поняття дискримінації 
та знущань були завжди. Перші згадки 
були ще в XVI столітті, а публікації з цієї 
теми з’явились у 1905 році. Першу екс-
периментальну програму боротьби із 
цькуванням запропонував Д. Ольвеус 
у  1982–1984 роках, і вона успішно 
пройшла апробацію у 42 норвезьких 
школах, знизивши частоту проявів 
насильства удвічі.

Булінг може проявлятися в  різні 
вікові періоди, але найактивніший 
пік — у підлітковому віці, саме в цей 
час діти ніби випробовують межі дозво-
леності, безнаказаності. У цей віковий 
період діти застосовують найагресив-
ніші форми булінгу, бо це найскладні-
ший, найемоційніший, але, водночас, 
і найважливіший період формування 
особистості. На жаль, дуже часто булінг 
трапляється і в університеті, і на роботі, 
як з боку колег, так і з боку керівництва. 
Статистичні дослідження засвідчують, 
що шкільний булінг переживають від 
4 % до 50 % дітей, у 15 % булінг має сис-
темний характер. Майже кожен третій 
учень зазнав булінгу. За даними ВООЗ, 
Україна посідає 7 місце у світі за кількіс-
тю переслідувачів та 9 місце — за кіль-
кістю жертв цькування серед 15-річних.

Найчастіше ініціатором цькувань 
стають агресивні діти, які люблять домі-
нувати, бути «головними». Жертвами 
булінгу найчастіше стають діти, які 
мають фізичні вади, певні особливості 
поведінки, зовнішності, недостатньо 
розвинені соціальні навички, страх 
перед школою, відсутність досвіду 
життя в колективі, деякі захворювання, 
знижений рівень інтелекту, труднощі 
в  навчанні, високий інтелект, обда-
рованість, видатні досягнення, слабо 
розвинені гігієнічні навички, етнічну 
належність.

З віком методи цькування набува-
ють усе більш психологічних форм, які 
несуть не менші загрози, ніж фізичні. 
Реалії сьогодення в тому, що кількість 
самогубств, скоєних дітьми, збільшу-
ється, а вік самогубців зменшується. 
2–2,5 тисячі дітей в  Україні намага-
ються щороку вчинити самогубство. 
Суїцидальні думки поширені серед 
підлітків: 85 % дітей замислювались 
взагалі щодо суїциду, а  27,2 % дітей 
інколи втрачали бажання жити. 93 % 
суїцидів не були спонтанними.

Гендерні особливості булінгу рані-
ше були більш виражені, серед хлоп-
ців домінувала фізична агресія, а серед 
дівчат — вербальна, але останнім часом 
відбувається послаблення гендерної 

поляризації в суспільстві й дівчата все 
частіше стають учасниками фізичного 
насилля. Види булінгу об’єднуються 
в групи словесного, фізичного, соці-
ального (емоційного), електронного 
характеру (кібербулінг). Кібербулінг 
здійснюється за допомогою комуніка-
ційних технологій: телефонного зв’язку, 
Інтернету та соціальних мереж, адже 
люди проводять більше часу у вірту-
альній реальності, без страху реалізу-
ючи там не тільки свої позитивні риси, 
але й негативні. Часто кібербулінг може 
мати анонімний характер, та відчуття 
безкарності розв’язує руки булерам. 
Відомі всім групи смерті, як-от «Синій 
кит», «Червона сова», «Момо» через 
булінг, шантаж та маніпуляції згубили 
вже не одне дитяче життя.

Як протистояти кібербулінгу? 
Батькам необхідно підвищувати свою 
комп’ютерну грамотність, щоб бути 
компетентним, даючи поради дитині, 
зменшувати віртуальний розрив між 
поколіннями, пояснити дитині мож-
ливості захисту приватних даних та 
особливості подачі та сприймання 
інформації. Якщо дитина стала жерт-
вою кібербулінгу, потрібно не карати 
дитину, а  заспокоїти її та обговори-
ти, що вона думає з цього приводу, 
заблокувати кривдника. Можна звер-
нутись до шкільної адміністрації для 
проведення профілактичної роботи 
в класі, до поліції з поданням заяви, 
якщо є ознаки кримінального злочину 
в діях кривдника. В Україні успішно пра-
цює Департамент кіберполіції в сфері 
протидії кіберзлочинності. Цього року 
великим попитом серед абітурієнтів 
вишів користується спеціальність — 
кібербезпека. Ще однією важливою 
особою у вирішенні проблеми булінгу 
є педагог. Виділяючи, прискіпуючись 
і принижуючи дитину, той же учитель 
може провокувати насильницьку 
поведінку класу проти дітей нижчого 
соціального рівня, з неповних сімей, 
зі слабким здоров’ям тощо.

В Україні проводиться антибулін-
гова кампанія «Стоп шкільний терор» 
Українським інститутом досліджень екс-
тремізму. Працює Національна дитяча 
«гаряча» лінія 0 800 500 225 (зі стаціо-
нарних) та 116 111 (з мобільних). Лінія 
працює в будні з 12.00 до 16.00.

Для студентів нашого ун-ту, як май-
бутніх працівників закладів освіти осо-
бливо важливим є вміння правильно 
будувати свою діяльність і поведінку 
для запобігання виникненню такого 
явища, як булінг, та власним прикладом 
надихати учнів ставати повноцінними 
особистостями.

Психологічна служба, 
вул. Валентинівська, 2, к. 401-б ун-ту
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Практика

ПОЛЬОВА ПРАКТИКА З БОТАНІКИ ТА ЗООЛОГІЇ
З 4 по 16 червня 2018 р. навчально-польові практики з ботаніки та зоології проходили на базі навчально-спортивного табору 
«Гайдари» на території національного природного парку «Гомільшанські ліси».

Практичними навичками оволо-
дівали 68 студентів першого та 
другого курсів. Були проведе-

ні групові екскурсії за маршрутами 
в різних біотопах: нагірній діброві, 
змішаному лісі, заплавних та сухо-
дільних луках, степових ділянках, 
на схилах яружно-балкової системи, 
ставків та діброви Коробівського 
лісництва, схилах яружно-балко-
вої системи Заячої яруги, заплаві 
р.  Сіверський Донець (заплавні 
озера, луки, вільшняки).

На екскурсіях студенти ознайо-
мились із флористичним та фауніс-
тичним різноманіттям території НПП 
«Гомільшанські ліси», рідкісними 
видами рослин та тварин, занесе-
ними до Червоної книги України та 

Червоної книги Харківської області, 
проблемами охорони біологічного 
різноманіття парку, правилами пове-
дінки на територіях об’єктів при-
родно-заповідного фонду. Рослини 
та тварини на практиці вивчалися 
з  використанням еколого-фауніс-
тичного, еколого-флористичного та 
біоценологічного підходів.

Складовими заліку навчально-
польових практик стали залікові екс-
курсії, на яких кожен студент визна-
чав види рослин та тварин у природі. 
Кожен студент до заліку здійснював 
систематичний огляд рослинного та 
тваринного світу Харківської області.

Під час польових практик студенти 
оволоділи комплексними методами 
дослідження рослин і тварин, засво-

їли специфіку видових комплексів 
у різних природних біотопах, зібра-
ли систематичний флористичний та 
фауністичний матеріал та провели 
його камеральну обробку, оформили 
записи досліджень і спостережень на 
польових екскурсіях у щоденниках 
та результати власних досліджень 
у наукових індивідуальних роботах, 
що захищали потім на підсумковій 
конференції.

У вільний час студентами ІІ курсу 
під керівництвом Д.В. Леонтьєва було 
підготовлено та проведено театра-
лізоване свято для першокурсників 
«Посвята в  біологи». Студенти І  і  ІІ 
курсів брали участь у  проведенні 
культмасового заходу «День біоло-
га», на якому були присутні декан та 
представники деканату, спортивних 
змагань та ігор.

Загалом, практика пройшла орга-
нізовано, студенти відповідально 
підійшли до виконання поставлених 
завдань. Але, на превеликий жаль, 
умови нашої бази не зовсім комфорт-
ні. Хотілося б, щоб наступного року 
поновили меблі, відремонтували 
навчальні лабораторії та електро-
проводку, не розраховану на нові 
технічні прилади (ноутбуки, теле-
фони, лампи місцевого освітлення), 
а також покращили побутові умови 
для життя викладачів. От тоді б прак-
тика була б не тільки корисною, а ще 
й приємною.

І.О. Ликова, заст. дек. природ. ф-ту

РОБОТА ЗА ПОКЛИКАННЯМ
Цього літа мені випала можливість спробувати себе в ролі вихователя дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Ромашка» 
в селі Васищеве Харківської області.

Моє літо не схоже на жодне 
з попередніх — за це дякую 
дитячому табору «Ромашка». 

Саме тут я вперше спробувала себе 
в  ролі вихователя. Хто ніколи не 
працював там, де почуває себе ком-
фортно, навіть уявити не зможе, як 
отримувати задоволення від своєї 
праці. Вихователь  — це не просто 
робота, а покликання, яким відзна-
чена далеко не кожна людина, його 
потрібно заслужити своєю працею, 
талантом, бажанням постійно змі-
нюватися, перевтілюватися, удоско-
налюватися. Робота з дітьми — одна 
з найскладніших. Але коли ти бачиш 

задоволені обличчя дітей, які, можли-
во, вперше вийшли на сцену завдяки 
тобі чи дізналися щось нове від тебе, 
чи взагалі вирішили піти за тобою учи-
тельським шляхом, то ти стаєш дійсно 
щасливим.

Щастя — це дарувати своє серце, 
свою любов, свою турботу дітям 
і  отримувати натомість від них 
визнання й повагу. Під час практики 
я працювала з дітьми віком від 8 до 
10 років. Щодня ми активно й весе-
ло спілкувалися, грали в різні ігри, 
готували виступи для сцени, ходили 
до басейну, влаштовували різні кон-
курси, ігри, вікторини, свята — цікаво 

та корисно проводили дозвілля. Такі 
заходи дали змогу дітям швидше звик-
нути до нового середовища й одне до 
одного.

Табір залишив у моїй пам’яті тільки 
приємні спогади. Робота настільки 
мені припала до душі, що після прак-
тики я залишилася ще на одну зміну 
і планую поїхати обов’язково й наступ-
ного року.

Дякую всьому педагогічному складу 
3 і 4 зміни за роботу. Той досвід, який 
я  отримала від вас,  — безцінний. 
Спасибі всім дітлахам за незабутні дні 
та вечори!

Ю. Черногуз, 42 у/н/а, укр. мовно-літ. ф-т

Гайдари–10

КРАЇНА МРІЙ, ДІЙ І САМОВДОСКОНАЛЕННЯ
З 12 по 16 вересня Спілка студентів та молоді провела 10-й табір студактиву «Сковородинівська родина лідерів» на базі навчаль-
но-спортивного табору «Гайдари».

Анкетування показало, що 
кількість бажаючих потра-
пити до табору кожного 

року зростає. Цього року до нас 
завітали гості з  Луганського аграр-
ного, Луганського педагогічно-
го, Переяслав-Хмельницького 
педагогічного, Харківського полі-
технічного, Харківського авіа-
ційного, Херсонського медич-
ного, Запорізького музичного, 
Буковинського медичного, Київського 
економічного, Київського культури та 
мистецтва, Харківського національно-
го, Харківського цивільного захисту, 
Чернігівського університетів. Робота 
оргкомітету дозволила забезпечити 
належне функціонування табору.

Було створено 6 загонів, по 2 або 
3 факультети, що згуртовує студентів 
для подальшої успішної роботи Спілки 
студентів на кожному ф-ті протягом 
наступного року. Куратори та команди-
ри в особі голів Спілок ф-тів впоралися 
із поставленим завданням — згуртува-
ти команду, здатну до потужної робо-
ти. Гайдари–10 — це країна мрій і дій; 
місце, у якому можливо все: пізнаваль-
ні тренінги, зйомки фільмів на «Оскар», 
щоденний заряд позитивних емоцій, 
вирій амбіцій і креативності, надзви-
чайно теплі вечори й бадьорі ранки 
з драйвовою руханкою та запальними 
флешмобами. Концепція цьогорічного 
табору — «Гайдари крізь роки». Кожен 
день ознаменувався певною епохою, 
до якої мали прив’язку як навчальні, 
так і виховні заходи.

Запропонована програма була спря-
мована на формування лідерських та 
розвиток комунікативних якостей, 

організаційних умінь і  навичок та 
насичена як навчальним, так і різнома-
нітними творчими завданнями: тренін-
гами з ораторського мистецтва, тайм-
менеджменту, можливостей молодих 
лідерів (інтерактивно-рольовими 
іграми, які моделювали знайомство 
групи, ситуаціями спільної діяльності 
та аналізу її ефективності, з розвитку 
власних лідерських здібностей, особис-
тісних якостей необхідних для актив-
ної молоді, проектного менеджменту). 
Також учасники мали змогу брати 
участь у дебатах, самостійно органі-
зовувати вечори творчості, випускати 
газету «Гайдарія».

Кожен учасник табору мав змогу 
отримати основу для своєї ідеї, а потім 
створити власний проект або старт-ап. 
Вирій шаленості, непередбачуваності 
й ініціативності завітав у всі кутки табо-
ру, а найголовніше — залишив слід 
у серцях учасників. Проекти виявили-
ся надзвичайно креативними, містили 

суспільно значущі теми, національно-
го та культурного виховання молоді, 
вирізнялися своєю актуальністю для 
побудови сучасної України.

Проведено «Міс та містер Гайдарія», 
де визначено найкращу пару табору, 
гру «Інтуїція», квест «Посвята в гайда-
рівці», вечір короткометражних філь-
мів, створених студентами, святковий 
концерт.

Для всіх студентів-сковородинів-
ців було важливо відчути підтримку 
з боку керівників ун-ту та живе спіл-
кування з  ними в  таборі. Студенти-
сковородинівці мали змогу поста-
вити хвилюючі та актуальні питання 
адміністрації ун-ту. Така увага з боку 
ректорату свідчить про єдність про-
фесорсько-викладацького та студент-
ського колективів. Спілка студентів 
дякує ректорові Івану Федоровичу, 
усім проректорам та деканам за їхню 
підтримку та довіру.

Є. Дьячкова, голова ССМ ун-ту

Ювілеї
24 вересня від-

значає ювілейний 
день народження 
доктор філол. 
наук, доц., зав. 
каф. слов’янських 
м о в  О л е н а 
Олександрівна 
Скоробогатова.

Олена Олександрівна працює на 
каф. слов’янських мов (раніше  — 
російської мови) з 1982 р. У нашому 
виші закінчила аспірантуру та док-
торантуру, пройшла шлях від викла-
дача до завідувача кафедри. Успішно 
захистила докторську дисертацію; 
є автором багатьох наукових праць 
та двох одноосібних монографій 
з граматики поетичної мови. Багато 
років вона викладає курси слово-
твору та морфології російської мови, 
методики наукових досліджень, 
функціональної граматики, теорії 
і практики аналізу художнього тексту. 
Вона відомий науковець, що має свою 
наукову школу, плідно керує науковою 
роботою студентів та аспірантів. Під 
її керівництвом захищено 10 канд. 
дисертацій. Її, чуйну людину, чарівну 
жінку, викладача, науковця, наставни-
ка молоді, поважають і люблять коле-
ги, студенти, аспіранти, співробітники.

Шановна Олено Олександрівно, 
щиро вітаємо Вас із ювілейною 
датою й зичимо міцного здоров’я, 
творчої наснаги, вдячних учнів, 
родинного затишку та нових нау-
кових досягнень!

Колектив ф-ту славістики

Польські хроніки
 • 22 липня весь світ відзначив 140-

річчя від дня народження (1878) 
великого педагога, гуманіста, 
публіциста, лікаря Януша Корчака 
(справжнє ім’я Генрик Гольдшмідт), 
який разом зі своїми вихованцями 
загинув у німецькому таборі смерті 
Треблінка 6 серпня 1942 року. Його 
підходи до виховання дітей були 
близькі українському педагогові 
Василю Сухомлинському і перегу-
кується з педагогічною спадщиною 
Антона Макаренка.

 • 1 вересня, день початку Другої 
світової війни, для поляків є осо-
бливою датою, адже почалася ця 
трагедія в  історії людства саме 
з нападу фашистської Німеччини 
на Польщу.

 • 4 і  6 вересня на сцені ХДАДТ 
ім. Т.  Шевченка блискуче висту-
пили актори Драматичного 
театру ім.  Алєксандра Венґєрка 
з Білостоку. Викладачі й студенти 
нашого університету переглянули 
«Ромео і  Джульєтту» В.  Шекспіра 
і  «Балладину» Ю.  Словацького. 
Студенти-полоністи мали можли-
вість почути щиру польську мову 
від її носіїв.

 • 8 вересня в Польщі та закордонних 
полоністичних осередках відбули-
ся традиційні для країни народні 
читання. Цьогоріч за ініціативи 
Президента ПР А. Дуди слухали урив-
ки з роману Стефана Жеромського 
«Przedwiośnie» («Рання весна»), 
присвяченого подіям перших двох 
десятиліть ХХ ст. На такі читання, 
організовані й у Харкові, було запро-
шено представників Регіонального 
центру польської мови, культури 
і науки нашого університету.

 • 17 вересня — ще один кривавий 
день в історії Польщі. Таємно домо-
вившись з  нацистами про поділ 
сфер впливу, радянська влада 
ввела війська на територію сусідньої 
країни. Підступність полягала ще 
й у тому, що полякам була обіцяна 
допомога в боротьбі з гітлерівця-
ми. Насправді ж сотні тисяч поль-
ських солдатів і офіцерів загинули 
в боях, опинилися в полоні, вислані 
до Сибіру й Казахстану, розстріля-
ні в  Катині, Старобєльську тощо, 
а також в Харкові (на місці поховань 
у П’ятихатках 17 червня 2000 року 
відкрито Цвинтар жертв тоталіта-
ризму).

 • 6 жовтня відбудеться урочисте 
святкування Дня Незалежності 
Республіки Польща. До університету 
завітають почесні гості: консули РП, 
представники полонійних організа-
цій міста. У концерті візьмуть участь 
польські митці.

 • 11 листопада Республіка Польща 
святкуватиме 100-річчя здобуття 
незалежності.

О. Артюх, к.ф.н., доц., ф-т славістики

Студентський актив з ректором І. Прокопенком і проректором С. Бережною
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Спорт

НА ОЛІМПІЙСЬКОМУ МАРШІ
18 вересня в ХНПУ імені Г.С. Сковороди відбулося спортивне свято на честь міжнародного Дня студентського спорту.

У програмі заходу: парад відкрит-
тя змагань Спартакіади 2018/19 
навчального року; олімпійська 

зарядка; легкоатлетична естафета 
серед факультетів; флешмоб з підтя-
гування; нагородження переможців 
естафети.

На святі були присутні голова 
Харківської обласної спортивної спіл-
ки студентської та учнівської молоді, 
член виконкому ХОВ НОК України, 
ректор ХНПУ імені Г.С. Сковороди акад. 
І. Прокопенко; голов. спеціаліст відділу 
науки, вищої та проф. освіти управлін-
ня освіти і науки Департаменту науки 
і  освіти ХОДА Г.  Майський, голова 

ХОВ НОК України, Засл. працівник ФК 
і спорту України В. Христоєв; голов. 
спеціаліст ХОВ (філії) Комітету з  ФК 
та спорту МОН України О. Рябченко; 
президент ХОФ легкої атлетики, член 
виконкому ХОВ НОК України А. Губа; 
Засл. майстер спорту України, учасни-
ця ОІ-2016 року, викл. каф. циклічних 
видів спорту К. Садурська; ректорат, 
декани, професори, викладачі.

До учасників уроку та спартакіади 
звернулись Іван Прокопенко та Віктор 
Христоєв, який передав учасникам 
свята привітання від Президента НОК 
України Сергія Бубки, побажав усім 
присутнім нових спортивних та жит-

тєвих перемог та подякував за активне 
впровадження в життя олімпійських 
цінностей.

За активну роботу в пропаганді та 
розвитку Олімпійського руху рішен-
ням відділення НОК України нагоро-
джено дипломами колективи ф-тів: ФВ 
і спорту (дек. В. Коробейнік), фізико-
математичного (дек. О. Колгатін), при-
родничого (дек. Т. Маркіна), історично-
го (в. о. дек. С. Мірошниченко), почат-
кового навчання (дек. Т. Довженко), 
українського мовно-літературного 
(дек. К. Голобородько), іноземної філо-
логії (дек. В. Борисов), дошкільної осві-
ти (дек. Т. Танько), психології і соціо-

логії (дек. І. Денисенко), економічного 
(дек. Д. Гончаров), юридичного (дек. 
В. Процевський), художньо-графічно-
го (в. о. дек. Д. Чаус), славістики (в. о. 
декана А. Козлова), мистецтв (декан 
А. Соколова).

Грамотою відділення НОК нагоро-
джені керівник народного ансамб-
лю естрадно-спортивного танцю 
«Бумеранг» Н. Санжарова та А. Губа, 
голова федерації легкої атлетики 
Харківської області. Подяку НОК 
України за активну роботу з про-
паганди та розвитку Олімпійського 
руху в Україні отримала І. Кривенцова, 
зав. каф. одноборств, фехтування та 
силових видів спорту, голова спорт-
клубу ун-ту. Спеціальну нагороду 
від відділення НОК України отримав 
друг Олімпійської родини та активний 
учасник усіх заходів ректор ун-ту акад. 
І. Прокопенко.

Урочисте відкриття перших змагань 
Спартакіади завершилося феєричним 
виступом ансамблю естрадно-спор-
тивного танцю «Бумеранг» і виконан-
ням розминки та реалізації проекту 
НОК України Do Like Olympians перед 
естафетним бігом під керівництвом 
досвідчених викладачів В.  Спузяк, 
М. Ісаєвої та Г. Ільницької.

Переможцями легкоатлетичної 
естафети стали серед дівчат: 1 м. — ф-т 
іноземної філології; 2 м. — природни-
чий; 3 м. — історичний. Серед хлопців: 
1 м. — фізмат; 2 м. — природничий; 
3 м. — юридичний. Заходом було охо-
плено понад одну тисячу студентів 
та викладачів ун-ту. Дякуємо всім за 
участь! Вітаємо переможців!

І. Кривенцова, голова Спортклубу

Традиція
Григорій Сковорода вчив робити добро людям... Тож у ХНПУ імені Г.С. Сковороди стали доброю традицією вересневі зустрічі сту-
дентів першого курсу, позбавлених батьківської опіки, з адміністрацією університету. 20 вересня під час чаювання студенти 
мали змогу поставити питання ректорові, голові профкому університету, голові Спілки студентів та молоді університету.

Актуальне інтерв’ю

НЕ ЗРАДЖУЙ СЕБЕ!
Цього життєвого принципу дотримується Катерина Садурська — Заслужений майстер спорту із синхронного плавання, три-
разова бронзова призерка Чемпіонатів світу, дворазова чемпіонка та багаторазова призерка Чемпіонатів Європи, учасниця 
української команди на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро, радниця голови Харківської облдержадміністрації з питань молоді та 
спорту, аспірант-викладач на кафедрі циклічних видів спорту ХНПУ ім. Г. С. Сковороди.

Катерина Садурська стала займа-
тися синхронним плаванням у 8 
років у Миколаєві, а в 14, потра-

пивши до збірної України, переїхала 
до Києва, згодом  — до Харкова, де 
при басейні «Локомотив» знаходить-
ся тренувальна база збірної України. 
Із численних тренерів Катерина виді-
лила першого тренера Володимира 
Валентиновича Кузнецова, який дав 
їй путівку у великий спорт; колишню 
балерину ансамблю Вірського 70-річну 
Марію Гаврилівну Дегтярьову, дуже 
сувору, вимогливу, яка загартувала 
характер своєї вихованки; Світлану 
Борисівну Саїдову, головного тренера 
збірної України, яку дівчата вважали 
другою мамою, вона навчала не лише 
спортивної майстерності, але й того, як 
вкладати енергію в улюблену справу.

А ще Светлана Саїдова довела, що 
з  нуля можна створити одну з  най-
кращих у світі команду із синхронного 
плавання.

Катерино, що найважливіше в цьому виді 
спорту?

Командний дух, згуртованість 
і  взаєморозуміння. У  синхронному 
плаванні за красою та видовищніс-
тю стоїть величезна робота по 10–12 
годин шість днів на тиждень. Не кожна 
дівчина витримає таке фізичне й пси-
хологічне навантаження, якщо вона 

не закохана в цей вид спорту, якщо 
не отримує від нього задоволення. 
Найвищий пілотаж, коли ти радієш 
тренуванням, усім цим буденностям 
у  воді й  у  залі, бо це комплексний 
вид спорту, що охоплює й акробати-
ку, і гимнастику, і тренування сили та 
витривалості, які врешті приводять 
до результату — стоїш на почесному 
п’єдесталі, тебе нагороджують медал-
лю і ти розумієш, заради чого був про-
йдений цей нелегкий шлях.

Які змагання Вам особливо запам’ятались?
Перші юніорські змагання в Англії 

на ЧЄ-2009 г., коли ми вперше за довгі 
роки виграли у важкій боротьбі срі-
бло й  зрозуміли, що все можливо. 

Цим складом ми виступали протягом 
8 років і  дійшли до Олімпіади. А  та 
перемога, що найбільш запам’яталася, 
схожа на казку: ЧС в Барселоні, де ми 
вперше вибороли для України бронзу.

Чи легко в жіночій команді знаходи-
ти спільну мову 8–10 спортсменкам?

Для професіоналів це не проблема. 
Спілкувались групами за інтересами, 
але відпочивати воліли самостійно. До 
речі, зараз я займаюсь фрідайвінгом. 
Це цікаво й  не потребує так багато 
часу, як синхроне плавання.

У чому полягають Ваші функції як помічни-
ка голови Харківської облдержадміністрації?

Представницькі та комунікаційні. 
На громадських засадах я  становлю 
ланку між спортсменами й чиновни-
ками: допомагаю спортсменам вирі-
шувати їхні проблеми. Юлія Світлична 
добре розуміє, що стоїть за фізичними 
й емоційними видатками спортсменів 
у досягненні результатів, що підтримка 
їм потрібна не лише на словах, тому що 
вона сама не просто любить спорт, але 
й активно ним займається. Та й не кожен 
чиновник пробіжить, як вона, 10 км!

Ваша порада студентам.
До будь-якої справи треба стави-

тись із пристрастю й задоволенням. 
А якщо щось не подобається, то змі-
нювати ставлення або рід діяльності.

Підготувала Ірина Бикова

Майстер-класи

РОЗШИРЕННЯ СВІТОГЛЯДУ
З 17 по 20 вересня на базі китайського культурного центру були проведені майстер-
класи з каліграфії та ушу для студентів-китаїстів першого курсу нашого ун-ту.

Заняття проводили носії китай-
ської мови: аспіранти ХНПУ 

ім. Г.С. Сковороди і тренер молодіжної 
олімпійської збірної Китаю.

На майстер-класі з каліграфії сту-
денти були ознайомлені з історією 
давньої та особливостями сучасної 
каліграфії в Китаї, біографією видат-
них митців. Китаїсти дізнались, які 
матеріали використовують під час 
написання ієрогліфів, також повтори-
ли структуру ієрогліфів і мали змогу 
відтворити свої знання на практиці. 
Каліграфія  — невід’ємна частина 
вивчення мови і  культури Китаю. 
Цей майстер-клас був спрямований 
на розширення загального уявлен-
ня в першокурсників про Китай та 
стимулювання вивчення китайської 
мови.

На майстер-класі з  ушу, яке 
об’єднує бойові мистецтва, комп-
лекси гімнастичних вправ і утворює 
цілісну систему фізичного й  духо-
вного самовдосконалення, першо-
курсники дізнались про особливості 
традиційної системи єдиноборств, що 
існуюють у Китаї, вивчили комплекс 
основних вправ з ушу, дізнались про 
історію розвитку бойових мистецтв 
у Китаї, що дало змогу доторкнутись 
до культури та життя в Китаї.

Китайський культурний центр про-
водить різноманітні заходи, спрямо-
вані на розширення світогляду та уяви 
про культуру Піднебесної. Ми будемо 
раді бачити нових гостей та учасників 
заходів у нашому центрі.

Н. Сєкіна, викл. каф. східних мов, директор 
китайського культурного центру

Враження

ПЕРШИЙ ТИЖДЕНЬ СТУДЕНТСТВА
День посвяти у студенти настав так несподівано, що я і не встигла збагнути, що 
вже не школярка.

Перша лекція пройшла досить 
швидко, хоча ми всі гадали, що 

вона триватиме дуже довго й  ми 
будемо рахувати секунди до закін-
чення. Я зробила висновок, що про-
тягом пари можно не тільки слухати 
викладача, а ще й записувати головне 
в конспект, бо того, що дає лектор, 
немає ні в інтернеті, ні в підручни-
ках. Також дуже цікаво, коли викла-
дач наводить приклади з власного 
життя, так ми засвоюємо матеріал 
значно краще.

Також я приємно здивувалася, коли 
дізналась про численні гуртки в нашому 
ун-ті. Особливо мені сподобалась ССМ 
(Студентська Спілка Молоді), до якої 

я хочу вступити. У вересні на нас чекає 
посвята в козаки та берегині, турпохід 
і поїздка до Сковородинівки. Усе це, на 
мою думку, допоможе не тільки дізна-
тись більше про життя ун-ту, але й краще 
познайомитися з однокурсниками та 
нашим куратором. Пройшов тиждень — 
а ми вже спілкуємось, як давні друзі.

Загалом хочу сказати, що я неймо-
вірно рада потрапити в таку групу 
та університет. Усе мотивує мене не 
зупинятись на досягнутому, бо ще 
стільки всього попереду, і я чекаю 
з нетерпінням нових занять, які допо-
можуть досягти моєї мрії — стати ква-
ліфікованим юристом.

Ірина Євстигнєєва, 1 курс, юрфак

На книжкову полицю

СЛОВНИКОВА СПАДЩИНА УКРАЇНИ
Навчальний рік на українському мовно-літ. ф-ті розпочався із щедрих подарунків — 
перевиданих словників 20-30 років ХХ ст. — від небайдужих до стану національного 
мовознавства людей.

На полиці кабінету української 
мови й  кафедри українознав-

ства та лінгводидактики потрапили 
три томи (у шістьох книгах) відомого 
«Російсько-українського словника» за 
редакцією академіків А. Кримського 
та С.  Єфремова, «Словник україн-
ської мови» Б. Грінченка (за редак-
цією С. Єфремова та А. Ніковського) 
й «Словник ділової мови. Термінологія 
та фразеологія» М.  Дорошенка, 
М. Станіславського, В. Страшкевича.

На жаль, ці словники та його редак-
торів спіткала драматична доля через 
репресії 20-30 років ХХ ст. й бороть-
бу з  буржуазним націоналізмом. 
Зокрема А. Кримського, С. Єфремова 
та А.  Ніковського заарештували 
й ув’язнили за сфабрикованими обви-
нуваченнями.

Тож повернення знакових для 
українського мовознавства лекси-
кографічних джерел можна вважати 

однією з небагатьох на сьогодні подій 
у справі відродження й повернення 
до сучасного життя інтелектуальних 
та культурних артефактів минулого. 
Усі словники, місія яких полягала 
в зміцненні суспільних позицій укра-
їнської мови, були запорошені пилом 
часу в ідеологічно заангажованому 
радянському просторі.

Тож дякуємо фахівцям-ентузіас-
там Ротарі Клубу «Київ-сіті», серед 
яких Леся Богуславська, Володимир 
Онищенко, Ростислав Воронезький, 
мовознавцям Інституту української 
мови та Інституту мовознавства НАН 
України та видавцю Дмитру Бураго, що 
ці раритетні видання, доповнені ґрун-
товними коментарями, знову отрима-
ли життя, повернувшись до користу-
вачів і науковців. За це велика подяка 
від професорсько-викладацького та 
студентського складу нашого ф-ту.

Ю. Лебеденко, доц. каф. української мови
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Поетична сторінка

ЩАСЛИВІ ТІ,  
ХТО МАЄ КРИЛА

У цьому номері дебютує студент І курсу 
істфаку Володимир Черкасов, він надіслав 
до редакції власні вірші, у яких відчува-
ється любов до рідного краю, прагнення 
до свободи, до позитивних змін у житті. 
Одну з поезій пропонуємо нашим читачам. 

* * *
Щасливі ті, хто має крила.
Щасливі ті, хто любить жить.
Женуть вперед великі сили,
І серце в хмари аж летить.

Сьогодні буду й я щасливим.
Сьогодні зникне сум в імлі.
Я дам сьогодні волю крилам
І одірвуся від землі.

Візьми скоріш мене за руку,
Полетимо разом туди,
Де не відчуєш більше муки,
Де море чистої води.

І може, кожен зараз скаже,
Що не існує в мене крил,
Та з часом всім життя покаже,
При силі хто, а хто без сил.

* * *
Не спить береза коло хати
І не збагне вона, чому
Два молодих, здорових брати
Готують шаблі на війну.

Не спить з березою і мати.
В її очах бринить сльоза,
Вона не вірить, що два брати
Колись повернуться назад.

Роками доль ніхто не міря.
Вернулися назад сини.
Вже їх онуки свято вірять:
Не буде клятої війни.

А час летить — не зупинити.
Берези й матері нема.
Нові живуть на світі діти.
І знову смерть несе війна.

Не спить береза коло хати
І не збагне вона, чому
Два молодих, здорових брати
Беруть гвинтівки на війну.

Запрошуємо тих, хто любить слово, 
надсилати до редакції свої твори.


