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Подія

ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ, 
ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ

9 листопада в Україні припадає на 
День української культури, День україн-
ської писемності та мови, що встановлені 
на пошанування пам’яті Преподобного 
Нестора-Літописця. На укр. мовно-літер. 
ф-ті цього дня відбулися урочистості, на 
яких було представлено міні-лекцію 
«Витоки української етнокультури», 
огляд колекції предметів народно-
го побуту й  етнографічне дійство 
«Українські вечорниці». Захід відбувся 
в  Українському культурному центрі, 
який і розпочав свою роботу в такий 
знаковий для України день. Центр було 
відкрито на базі кабінету української 

етнографії (вул. Блюхера, ауд. 215-А), 
де зусиллями викладачів факультету 
зібрано колекцію старовинних раритетів 
з усіх регіонів нашої країни — рушники, 
народний одяг, хатнє начиння, давні 
світлини й книги. Початок цієї колекції 
було покладено викл. А. Промською, а її 
оновлення й поповнення здійснюється 
доц. С. Марцин, яка й очолила центр. 
У перспективі планується проведення 
екскурсій у часи давнього українського 
побуту й одягу, лекцій з етнології, зустрічі 
з митцями.

О.О. Маленко, проф.,  
зав. каф. українознавства і лінгводидактики

ШАНОВНІ СТУДЕНТКИ ТА СТУДЕНТИ!
Щорічно 17 листопада студентство всього світу відзначає Міжнародний день студента, започаткова-

ний у 1941  році в Лондоні Міжнародною Радою Студентів у пам’ять трагічних подій, що сталися саме 17 
листопада 1939 року, коли нацисти здійснили штурм Празького університету після масової студентської 
демонстрації проти вторгнення до Чехословаччини окупаційних військ, арешту дев’яти студентських 
лідерів, відправлення 1200 студентів у концтабори й закриття всіх чеських університетів і коледжів.

Сьогодні студентство всього світу, як і українське студентство,— є найбільш свідомою, волелюбною 
та незалежною частиною суспільства.

Від активної небайдужої життєвої позиції студентства великою мірою залежить майбутнє незалежної 
України. Кредо сучасного студента – творчо мислити, прагнути пізнавати незвідане, висувати перед собою 
реальні завдання, успішно досягати їх виконання, формувати нове поповнення громадян і патріотів 
нашої держави.  У ці складні часи дуже потрібні ваші знання, ваш реальний внесок у розбудову неза-
лежної, демократичної, процвітаючої України.  Нехай здійсняться всі ваші мрії та назавжди збережеться 
у ваших серцях романтика студентських щасливих і неповторних років. Нехай береже вас Господь Бог 
і посилає щасливу долю!

Зі святом! Щастя, злагоди, любові й миру, дорогі студенти!

Від щирого серця, ректор                                                                                  І. Прокопенко

Гордість університету

ІМЕННІ СТИПЕНДІЇ 2015 РОКУ
Восени кращим студентам нашого університету за поданням керівництва 
факультетів за відмінне навчання, успіхи в наукової роботі та активну громадську 
діяльність призначені такі іменні стипендії:

Академічну стипендію Пре зи
ден та України в І семестрі будуть 

отримувати: Вікторія Коробкова 
(істфак), Юлія Полятикіна (ф-т психо-
лог. та соціолог.), Анастасія Колодій 
(ф-т мистецтв), Алія Фартушна (ф-т 
початк. навч.).

Іменну стипендію Верховної 
Ради України в 2015–16 н.р. призна-
чено: Ксенії Москаленко (укр. мовно-

літ. ф-т), Юлії М’якоті (ф-т початк. 
навчання).

Обласну стипендію на 2015–16 
н.р. отримуватиме Андрій Удовик (ф-т 
фізвихов. і спорту).

Обласна стипендія для студентiв 
із числа дітейсиріт на 2015/16 н.р. 
призначена Тетяні Орлянській (фізмат).

І.В. Манченко, ст. інспектор  
навчального відділу

Міжнародні зв’язки

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДИПЛОМ —  
ЦЕ РЕАЛЬНО!

З 19.10.2015 р. до 24.10.2015 р. відбувся 
офіційний візит делегації нашого уні-

верситету у складі декана ф-ту фізвихован-
ня і спорту (ФВ і С) доц. В.А. Коробейніка та 
проф. каф. теорії і методики фізвиховання 
та оздоровчої і лікувальної фізкультури 
С.С. Єрмакова до Університету економі-
ки у м. Бидгощ (Польща). Метою зустрічі 
стало розроблення та затвердження 
стратегічного плану співпраці між універ-

ситетами. У результаті діалогу досягнуті 
домовленості щодо навчання студенів 
факультету ФВ і С за програмою подвій-
ного диплому, участі в спільних спортив-
них і наукових проектах. У рамках візиту 
відбулось ознайомлення зі спортивною та 
науковою базою Університету економіки, 
знайомство з провідними викладачами 
та студентами.

В.А. Коробейнік, декан факультету ФВ і С

Cамоврядування

ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА…

Уже минув другий місяць навчання, а разом із 
ним — другий місяць активної роботи Спілки 

студентів та молоді ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 
І «активної» — це не пусте слово, адже за два 
місяці Спілка встигла організувати табір студент-
ського активу «Сковородинівська родина ліде-
рів», який цього року знову вітав 150 найкращих 
студентів не лише нашого, а й інших вузів країни; 
провести збори Ради першокурсників — спеці-
ального органу Спілки, що відповідає за комфорт-
ну адаптацію нового покоління сковородинівців; 
відкрити «Школу лідера» — програму тренінгів 
для тих, хто прагне самовдосконалення та само-
розвитку; провести вечір кіно; взяти участь у між-

народних конференціях органів студентського 
самоврядування, посвятитися в козаки та бага-
то чого іншого. Зараз Спілка готується до однієї 
з наймасштабніших подій року — Тижня студент-
ського самоврядування, який триватиме з 9-го до 
13-го листопада. У рамках Тижня заплановано 
цілу низку заходів. Кожен студент зможе знайти 
для себе щось цікаве — чи то квест, чи «Що? Де? 
Коли? «з викладачами, творчий вечір чи великий 
благодійний ярмарок… Детальну інформацію 
шукайте в групі Спілки студентів та молоді в соці-
альних мережах. Ми чекаємо на тебе!

Анна Булгакова, голова медіа-комітету  
Спілки студентів та молоді

Програма дій

СТУДЕНТ — МАЙБУТНЄ 
УКРАЇНИ

Цілий рік студенти очікують на тиждень самоврядування, бо це 
відповідальна і водночас захоплююча подія.

У цьому році запропоновано такі заходи:
09.11.2015  р. відбудеться За галь но університетський 

дебатний турнір «Відомі студенти минулого» та акція 
«Здорова нація», під час якої проводитимуться фізкультпа-
уза, конкурс плакатів, перегляд відеороликів, ораторські 
промови на тему: «Здоровий спосіб життя — це шлях до 
щасливого майбутнього».

10.11.2015 р. на площі Свободи о 9.00 пройде інтелек-
туально-розважальна гра «Квест», а о 14.00 в корпусі на 
Блюхера — інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» між коман-
дами викладачів та студентів.

11.11.2015 р. триватиме благодійна акція «Разом заради 
майбутнього», під час якої відбудеться благодійний ярмарок 
та аукціон; працюватиме патріотичне фотоательє (Блюхера, 
2). А в корпусі на Чернишевській бажаючі зможуть відвідати 
лекцію «Права та обов’язки студентів університету».

12.11.2015  р. проходитиме день самоврядування на 
факультетах, протягом якого студенти зможуть провести 
заняття; узяти участь у діловій грі «Студентський деканат».

13.11.2015 р. у залі засідань у корпусі на Блюхера відбудеть-
ся круглий стіл з ректором «Зміст і якість педагогічної освіти», 
а потім розпочнеться вечір творчості «Назад у майбутнє».

Протягом тижня на всіх факультетах проводитимуться акції 
«У гості до факультету», спілки молоді факультетів обмінювати-
муться досвідом роботи, студенти матимуть змогу зустрітися 
й поспілкуватися з адміністраціями факультетів. Про всі запла-
новані заходи можна буде дізнатися з рекламних оголошень.

Наприкінці тижня вийде альманах «Студентська правда».
Карина Вакуленко, голова Спілки студентів та молоді університету

Набір 2015

ГОТУЄМО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ
Станом на 01.10.2015 р. в університеті затверджена та працює докторантура з 18 спеціальностей та аспірантура з 33 спеціальностей.

З метою формування якісного складу науково-
педагогічних кадрів через докторантуру і аспі-

рантуру у 2015 р. обсяг державного замовлення 
формувався МОН України з урахуванням: показни-
ків фундаментальних та прикладних досліджень за 
рахунок коштів державного бюджету та кількості 
захищених дисертацій в межах терміну навчання 
в аспірантурі й перебування в докторантурі.

На державне замовлення у 2015 р. виділено 
5 місць до докторантури та 36 до аспірантури, 
але на контрактній основі  — без обмеження 
кількості.

Ураховуючи рішення кафедр, з 11 осіб, які брали 
участь у конкурсному відборі до докторантури, за 
державним замовленням зараховано 5 докторантів 
та за контрактом — 1 особа.

Згідно із статтею 61 п. 5 Закону України «Про 
вищу освіту», особи, які професійно здійснюють 
наукову, науково-технічну або науково-педагогіч-
ну діяльність за основним місцем роботи, мають 
право здобувати ступінь доктора наук поза док-
торантурою.

У 2015/2016 навч. році востаннє участь у конкурсі 
для вступу до аспірантури МОН України дозволив 
брати і спеціалістам, і магістрам. Серед наших абіту-
рієнтів було 36 спеціалістів та 56 магістрів.

Відновлено набір зі спеціальності «19.00.01 — 
загальна психологія, історія психології».

У цьому році було подано 92 заяви, у тому числі 
50 — за державним замовленням та 42 — за контр-
актом. За результатами вступних іспитів було зара-
ховано 73 аспіранти (12 із них — здобувачі нашого 
університету).

Станом на 01.10.2015 р. всього навчається 22 док-
торанти (із них 2 за контрактом) та 227 аспірантів (із 
них 56 за контрактом).

У нашому університеті консультаційний пункт 
щодо надання послуг здобувачам наукового 
ступеня кандидата наук працює з 1978 р. та має 
усталені традиції підготовки науково-педагогіч-
них кадрів. З 2013 р. в університеті здійснюють-

ся платні послуги для здобувачів докторського 
ступеня.

Ми завжди розглядали цей контингент як резерв 
науково-педагогічних кадрів нашого університету.

На жаль, МОН України тимчасово до особливих 
роз’яснень призупинило процес прикріплення до 
консультпунктів, дозволивши довести свої дисер-
таційні дослідження до захистів і захистити їх тим, 
хто є здобувачем докторських та кандидатських 
ступенів на сьогоднішній день.

На 01.10.2015 р. здобувачів докторського ступеня 
в університеті 18 за 7 спеціальностями, а здобува-
чів наукового ступеня кандидата наук — 529 за 28 
спеціальностями.

Традиційні урочисті збори — посвята в аспіран-
ти — відбулися 6.10.2015 р. Всім докторантам і аспі-
рантам першого року навчання призначені наукові 
консультанти та наукові керівники. Розклад занять 
аспірантів затверджений, розміщений на сайті. 
Заняття розпочалися.

Що стосується ефективності докторантури та 
аспірантури, яка завжди була проблемною, то 
вона поступово збільшується: у 2013 р. по док-
торантурі — 38 %, аспірантурі — 32 %, а у 2014 р. 
відповідно — 42,8 % та 38,6 %. Процес підвищення 
ефективності триває. Результати побачимо в кінці 
року.

І.В. Разуменко, проф.,  
зав. відділу аспірантури та докторантури

Головне — навчання. Студенти факультету іноземної філології  
на заняттях з іспанської мови.

Заст. директора інституту фізкультури О. Скалій, засновник УЕ М. Сікора,  
декан ф-ту ФВ і С В. Коробейнік, ректор УЕ В. Олзевскі, координатор з навч. роботи 

Т. Скалій, проф. С.С. Єрмаков, президент УЕ К. Сікора.

ЗІ СВЯТОМ СТУДЕНТІВ!

Нове поповнення аспірантів
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ВНЗ — школа

КОРИСНА 
ВЗАЄМОДІЯ

23 жовтня вчителі Харківського 
району провели семінар на при-
родничому факультеті. Професор, 
зав. каф. хімії О.М. Свєчнікова роз-
повіла про роботу кафедри хімії, 
про співпрацю з  учителями та 
учнями. Корисною була доповідь 
Т.С. Твердохліб про діяльність тью-
тора як педагога середньої та загаль-
ноосвітньої школи.

27 жовтня факультет славістики 
провів робочу зустріч з  учителя-
ми російської мови та зарубіжної 
літератури. Доц. О.В.  Радчук не 
лише познайомила з  інноваційни-
ми методами вивчення російської 
мови, а й провела тренінг. Педагоги-
практики були вражені здобутками 
своєї колеги, учителя вищої катего-
рії гімназії № 14 Т.Л. Челомбітько, яка 
продемонструвала медіатехнології 
як засіб соціологізації учнів під час 
вивчення літератури.

Декан факультету проф. Т.П. Ста-
канкова з  метою профорієнтації 
розповіла про зв’язок вузу та школи 
як основу успішної професійної під-
готовки майбутніх учителів-словес-
ників.

Такі зустрічі плануємо проводити 
на всіх факультетах, залучаючи вчи-
телів різних районів.

А.М. Яковлєва, директор ННПК

Пам’ятаємо
К о л е к т и в 

кафедри інфор-
матики з  гли-
боким сумом 
сповіщає, що 
7 жовтня рапто-
во пішла з життя 
к.  фіз-мат. н., 
доц.  Тетяна 
Василівна Бєлявцева. Після закін-
чення в 1970 р. Харківського націо-
нального університету радіоелектро-
ніки вона вступила до аспірантури 
в наш університет, захистила дисер-
тацію і розпочала викладацьку робо-
ту спочатку на кафедрі математики, 
а далі — на кафедрі інформатики.

Увесь багаторічний трудовий шлях 
Тетяни Василівни пройшов у нашо-
му університеті. Вона була одним із 
засновників кафедри інформатики, 
її традицій і стилю діяльності. Тетяна 
Василівна багато зробила для станов-
лення системи підготовки майбутніх 
учителів інформатики, вона є одним 
із розробників перших в  Україні 
стандартів підготовки фахівців зі 
спеціальності «Педагогіка і методи-
ка середньої освіти. Інформатика» за 
освітньо-кваліфікаційними рівнями 
«бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Науковий доробок Тетяни Васи-
лівни є вагомим і становить близько 
100 праць. Вона брала безпосередню 
участь у роботі міжнародних форумів 
освітян у Німеччині, Чехії, Словенії, 
Польщі, Росії.

Завжди витримана й доброзичли-
ва, готова надати допомогу тому, хто 
її потребує, Тетяна Василівна вносила 
в колектив спокій, усмішку, відчуття 
впевненості та рівноваги. У неї був 
дар розуміти людей, уміння співпра-
цювати, терпіння і воля за будь-яких 
умов доводити доручену справу до 
фіналу. Упродовж декількох років 
вона була головою профспілки фіз-
мату і завжди авторитетним членом 
викладацького та студентського 
колективів факультету. Її освітян-
ська діяльність відзначена знаком 
«Відмінник освіти України», багатьма 
грамотами МОН.

Ми будемо пам’ятати Тетяну 
Василівну як високопорядну і надій-
ну колегу, чуйного і доброго друга, 
красиву жінку і яскраву неординарну 
особистість.

Колеги

Події на Покрову

ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА 
ТА ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ

У цьому році 14 жовтня на свято Пресвятої Богородиці Покрови громадськість 
уперше відзначає День захисника України та традиційно День українського коза-
цтва. Ці свята нерозривно пов’язані між собою, адже Божа матір була завжди 
покровителькою наших козаків.

На Обласному телебаченні делегація 
університету на чолі з ректором, 

Отаманом ОНОЦ УК імені Г.С. Сковороди, 
генерал-отаманом УК І. Прокопенком 
привітала всіх харків’ян зі святами, озна-
йомила з історією заснування та осно-
вними векторами роботи козацького 
центру та університету в цілому.

12 жовтня на істфаці відбулася вже 
ХIV учнівсько-студентська наукова 
конференція «Козацькі читання», у якій 
взяло участь понад 20 учнів 8–11 класів 
та студенти нашого факультету.

На пленарному засіданні виступили 
зав. каф. суспільно-правових дисциплін 
і  менеджменту освіти, заст. Отамана 
ОНОЦ УК проф. А. Губа; декан істфаку, 
проф. С. Бережна, Голова Ради старій-
шин ОНОЦ УК, проф. В. Білоцерківський. 
Працювали такі секції: «Історія 
Запорізької Січі» (голова — в. о. зав. 
каф. історії України, доц. О. Гончарова), 
«Історія українського козацтва в осо-
бах» (голова — заст. дек. з вихов. роботи, 
доц. І. Чернікова), «Козацька символіка» 
(голова — заст. дек. з наук. роботи, доц. 
М. Луценко), «Актуальні проблеми дослі-
дження українського козацтва» (голо-
ва — проф. В. Білоцерківський).

Крім того, протягом тижня студенти-
козаки істфаку на чолі із заступником 

Отамана, генерал-осаву-
лом УК А.  Губою провели 
уроки «Козацька слава», 
церемонії посвяти в коза-
чата серед учнів: ХЗОШ 
№ 10, № 17, № 49, № 56, 
№ 100 імені А.С. Макаренка, 
Харківського ліцею № 141, 
Черкаськолозівської школи 
Дергачівського району, 
Обласного дитячого орто-
педо-травматологічного 
санаторію «Лісний», при-
ватного навчально-вихов-
ного комплексу «Благовіст», 
авторської школи Бойка.

13 жовтня викладачі та 
студенти істфаку презенту-

вали козацький рух нашого університету 
в міському семінарі-практикумі на базі 
ЗОШ № 122 для педагогів-організаторів, 
кураторів учнівського самоврядуван-
ня, заступників директорів з виховної 
роботи, методистів районних методич-
них центрів, які координують роботу 
з національно-патріотичного виховання 
школярів.

14 жовтня викладачі та студенти 
істфаку взяли участь у міській церемонії 
покладання квітів на Меморіали Слави, 
до пам’ятника П. Сагайдачному; відвіда-
ли відкриття виставки меморіального 
комплексу «Висота маршала Конєва», 
присвяченої прикордонним військам 
України.

15 жовтня на чолі з  ректором, 
акад. І.  Прокопенком, адміністрація, 
викладачі та студенти університету 
відстояли молебень у  храмі Святих 
Дружин-Мироносиць у центрі Харкова 
за Дзеркальним струменем. Дійсно, 
Покрова Пресвятої Богородиці — одне 
з  найбільш шанованих українським 
народом християнських свят.

І.В. Чернікова, доц.,  
заст. дек. з вихов. роботи істфаку,  

М.В. Луценко, доц.,  
заст. дек. з наук. роботи істфаку

Семінар

МАЙСТЕР-КЛАС  
«ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНЯ»

Пропонуємо вам враження учасників семінару для кураторів, який уже одинадцятий 
рік поспiль проводиться у формі майстер-класу «Педагогічна майстерня» з техно-
логією управління процесом адаптації студентів-першокурсників, який проводила 
канд. пед. наук, доц. Таліна Миколаївна Хлєбнікова. 

Шишенко  В.О., кура-
тор ф-ту початково-

го навчання: «Дуже спо-
добалось те, що майстер-
клас містив не тільки 
теоретичний блок, а й був 
практично спрямований. 
Гра «Адаптація» дала мож-
ливість познайомитись із 
колегами-кураторами 
інших факультетів, краще 
пізнати один одного».

Ломберг М.В., куратор 
ф-ту початкового навчан-
ня: «Дуже цікавими та корисними 
були ідеї «Кольорограми» як ефек-
тивного методу зворотного зв’язку 
щодо емоційного стану учасників 
ділової гри. Ділова гра «Адаптація» 
дає можливість побачити, яку роль 
студенти відіграють у групі».

Алтухова  А.В., куратор худграфу: 
«Мені сподобалось, що нам не просто 
розповіли «суху» теорію з  проблеми 
адаптації студентів, а  безпосередньо 
залучили нас до творчого спілкування. 
Я  обов’язково буду застосовувати цю 
методику у своїй педагогічній діяльності».

Лідери майбутнього
Зараз як ніколи нашій державі потрібні лідери, які будуть вести за собою людей 
і захищати їхні інтереси.

Команда активних студентів «Glo-
bal Leadership Organization», яка 

нещодавно сформувалася на істфаці, 
взяла на себе відповідальність щодо 
створення умов для підготовки ліде-
рів майбутнього. Першим нашим 
проектом за підтримки керівництва 

факультету є гурток «Міжнародні від-
носини» під керівництвом доц. каф. 
всесвітньої історії С.О. Серякова, який 
досліджує вивчення історії дипломатії 
та досвід видатних дипломатів.

В. Булинін, М. Казанський,  
І курс, істфак

Переможцем фіналу конкурсу 
молодіжних програм розвит-

ку м.  Харкова, проведеного БО 
«Благодійний фонд «Харків з тобою» 
у  рамках ініціативи «Kharkiv Going-
Global» за підтримки МФ «Відродження», 
визначено університетську команду 

«Maglev» у складі студентів ф-ту іноз. 
філології (А.  Зіборова, Ю.  Тертишна, 
А. Лосєва, А. Карапетов) та ф-ту психоло-
гії та соціології (О. Божко, К. Борисенко, 
В. Коваль).

В. Борисов, заст. декана з вихов. роботи  
ф-ту іноз. філології

2 Міжнародна конференція

ЗДОБУТКИ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ
23–24 жовтня 2015 р. на базі ХНПУ імені Г.С. Сковороди на ґрунті співпраці з Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України 
та Українською інженерно-педагогічною академією відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Когнітивні та 
емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід».

Наукові очільники конференції — 
акад. НАПН України, д.  пед.  н., 
проф., ректор нашого ун-ту 

І. Прокопенко та акад. НАПН України, 
д. психол. н., проф., директор Інституту 
психології імені Г.С.  Костюка НАПН 
України, дійсний член Міжнародної 
ради психологів (США) та дійсний член 
Європейської академії природничих 
наук (Німеччина) С. Максименко.

Цього року конференція вперше 
отримала свою власну емблему «kharkiv 
psychology city» (Харків — психологіч-
не місто, «територія психології»), яка 
стала символом нащадків славетних 
традицій засновників Харківської пси-
хологічної школи О.М.  Леонтьєва та 
О.В. Запорожця.

На пленарному засіданні було виго-
лошене привітальне слово від психо-
логічної спільноти Королівського 
Коледжу Кембриджського університе-
ту (Велика Британія) в особі професо-
ра Джона Барбера та запрошення до 
співпраці.

Почесними гостями, членами оргко-
мітету та доповідачами на пленарному 
засіданні були видатні фахівці України 
та зарубіжжя, серед яких: Олександр 
Фільц, д. мед. н., проф., зав. каф. психі-
атрії та психотерапії ф-ту післядиплом-
ної освіти Львівського нац. мед. ун-ту 

імені Данила Галицького, президент 
Української спілки психотерапевтів; 
Дорін Фестеу, доктор філософії (PhD), 
ф-т дизайну і  медіаменеджменту, 
Бакінгемширський новий університет 
(Великобританія); Анджей Панкалла, д. 
психол. н., доц. каф. психології ун-ту 
Адама Міцкевича (Познань, Польща).

Учасниками конференції стали 
представники України, Росії, Польщі 
та Великої Британії, співробітники 58 
університетів та організацій. Серед 
них: 246 докторів та кандидатів наук, 
докторантів та аспірантів, практичних 
психологів та психотерапевтів, лікарів; 
понад 170 студентів та магістрантів. 
У  рамках конференції опубліковано 
230 тез доповідей провідних науковців 
та молодих учених.

Нашою традицією стало проведен-
ня під час конференцій спеціалізова-
них майстер-класів. Керівник центру 
дельфінотерапії харківського дельфі-
нарію «Немо», лікар-психотерапевт 
О. Кушнірська у своєму виступі висвіт-
лює основні напрямки застосування 
дельфінотерапії, наочно демонструє 
ведення психотерапевтичного сеансу 
із пацієнтом. Також учасники конфе-
ренції відвідали майстер-клас к. пси-
хол. н., доц. К.  Фоменко «Психологія 
краси: культурно-історичний підхід»; 
к. психол. н., доц. каф. психології НАУ 
імені М.Є.  Жуковського «ХАІ», пси-
холога, психотерапевта М.  Жидко 
«Практичний психолог у  сучасному 
медіа-інформаційному просторі»; д. пси-
хол. н., проф., зав. каф. практ. психології 
ХНПУ імені Г.С. Сковороди, психолога 
Т. Хомуленко «Мова тіла як голос душі: 
методика ПАВА» та інші.

Але увагу прикладної частини 
конференції беззаперечно захопив 
майстер-клас д. психол. н. каф. психо-
логії культури Інституту психології при 
Університеті імені Адама Міцкевича 
Анджея Панкалли (Познань, Польща) 
«Етнопсихологія і психологія культури 
у науково-документальних фільмах (за 
матеріалами експедицій автора)».

Т. Жванія, зам. декана ф-ту псих. та соц.

Семінар

ПРОБЛЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ТА ПРАВА
На базі ХНПУ імені Г.С. Сковороди відбулося два надзвичайно важливі семінари з різних питань забезпечення права людей з осо-
бливими потребами на достойне місце в нашому суспільстві.

Перший семінар — освітньо-культур-
на презентація, що була проведена 
24 вересня Центром підтримки осіб 

з особливими потребами «Емаус» (м. Львів). 
Місія «Емаусу»  — проголошення нової 
моделі суспільства, в якому жодна люди-
на не є відкинутою через свої розумові чи 
фізичні вади. Люди з особливими потре-
бами мають особливе покликання й місію 
у світі. Через різного роду ініціативи «Емаус» 
прагне свідчити про це в  суспільстві.

Під час семінару розповіли про досвід 
праці та спілкування волонтерів «Емаусу» 
з людьми з особливими потребами, які 
часто залишаються на марґінесі суспіль-
ства. Тому треба зруйнувати бар’єри стра-
ху та надихнути молодь до спілкування та 
дружби з ними.

Під час семінару було представлено 
досвід міжнародних організацій, які пра-
цюють з людьми з особливими потреба-
ми, показано тематичний документаль-
ний фільм та розказано власні історії про 
те, як дружба з людьми з неповносправ-
ністю може змінити нас.

На семінарі були присутні люди із пси-
хофізичною неповносправністю, їх при-
ятелі, які радо дали відповіді на запитання 
присутніх.

29 вересня відбувся другий семінар, 
який провели представники Ресурсного 
центру освітніх інформаційних техно-
логій для осіб з особливими потребами 
Національного університету «Львівська 
політехніка».

Упродовж 2014–2015 р.р. на території 
України триває міжнародний освітній 
проект, покликаний створити Першу 
українську DAISY-бібліотеку для корис-
тувачів з глибокими ураженнями зору. 
Проект реалізовується Національним 
університетом «Львівська політехніка» 
та Львівським осередком Всеукраїнської 
громадської організації «Українська спіл-
ка інвалідів-УСІ» у партнерстві із «Svefi 
Academy» (Швеція), Міністерством 
освіти і науки України, парламентським 
Комітетом з питань науки і освіти.

Мета міжнародного проекту  — 
адаптація навчальної та наукової літе-
ратури, підручників та посібників для 
незрячих учнів і студентів, презентація 
сучасних інформаційних технологій 
і способів виготовлення літератури 
у форматі daisy, що дозволить ком-
пенсувати брак рельєфно-крапкових 
книг для інвалідів по зору, забезпечить 
їх доступ до друкованої інформації 

шляхом використання альтернатив-
ного формату.

У роботі семінару взяли участь 
викладачі та студенти ВНЗ м. Харкова, 
педагоги спеціальних шкіл-інтернатів 
для сліпих і слабозорих дітей, учите-
лі, вихователі, практичні психологи 
та соціальні педагоги, які працюють 
в інклюзивних дошкільних та загально-
освітніх навчальних закладах, консуль-
танти психолого-медико-педагогічних 
консультацій, дитячі офтальмологи, 
працівники соціальних служб та благо-
дійних організацій.

Під час семінару слухачам було 
представлено унікальні напрацювання 
у  сфері інклюзивної освіти незрячих 
дітей та студентів, виготовлені органі-
заторами семінару мультиплікаційні 
та художні фільми для сліпих глядачів, 
технічні засоби й моделі облаштування 
робочого місця, зразки творчої інте-
грації. Було проведено тифлотренінги 
і  майстер-класи. Усі бажаючі змогли 
отримати програмне забезпечення 
для виготовлення навчальної літератури 
у форматі daisy.

Олена Потамошнєва, ст. викл. каф. здоров’я 
людини та корекційної освіти

Спорт

ОБЛАСНУ СПАРТАКІАДУ РОЗПОЧАТО
5 жовтня 2015 р. на території нашого університету відбулося урочисте відкриття обласних щорічних спортивних змагань 
«Спорт протягом життя» серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

У святі взяли участь заступники 
голови ХОДА Ю.О.  Світлична 
та М.Є.  Черняк, директор 

Департаменту науки і освіти Харківської 
ОДА А.В. Бабічев, директор Департаменту 
у справах молоді та спорту Харківської 
ОДА, перший заст. голови обласного від-
ділення Національного Олімпійського 
Комітету України В.В.  Кириленко, 
Президент Харківського університетсько-
го консорціуму Л.О. Бєлова, начальник 
Харківського обласного відділення (філії) 
комітету з фізичного виховання та спор-
ту МОН України А.В. Кобзар. Почесними 
гостями були й викладачі нашого уні-
верситету, дворазові Олімпійські чем-
піони Ю.М.  Поярков (з  волейболу) та 
Л.С. Джигалова (з легкої атлетики) (див. 
фото), а також завідувачі кафедр фізично-

го виховання та голови спортивних клубів 
25 вузів області.

Обласні щорічні спортивні змагання 
«Спорт протягом життя», започатковані 22 
роки тому, проводяться з метою розвитку 
та популяризації студентського спорту, 
визначення кращих спортсменів та фор-
мування збірних команд до участі в сту-
дентських змаганнях Всеукраїнського та 
Міжнародного рівнів.

У минулому навчальному році 
Спартакіада була проведена з  18-ти 
видів спорту. А у фінальних змаганнях 
обласного етапу взяли участь майже три 
тисячі студентів. Переможці отримали 
право представляти Харківщину на зма-
ганнях вищих рівнів і успішно виступили 
на ХІІ літній Універсіаді України (наш уні-
верситет представляли фехтувальники, 

художниці та легкоатлет), де посіли 3-тє 
загальнокомандне місце серед усіх облас-
тей України. А на ХХVІІІ літній Всесвітній 
Універсіаді вибороли 6 срібних медалей, 
одна з них наша (Ян Сич, фехтування) та 
2 бронзові.

Церемонія відкриття розпочалася 
з підйому прапорів України, Харківської 
області, Спортивної студентської 
спілки України, Харківської обласної 
спортивної спілки учнівської та сту-
дентської молоді, Олімпійських ігор та 
міста Харкова, привітаннями студен-
тів-спортсменів від високих гостей та 
нашого ректора, президента Харківської 
обласної спортивної спілки учнівської 
та студентської молоді І.Ф. Прокопенка, 
а  також нагородженням переможців 
минулорічної Спартакіади.

Учасники параду тепло зустріли 
яскравий показовий виступ представ-
ників кафедри музично-ритмічного 
виховання та одноборств під керівни-
цтвом проф. Н.М. Санжарової та доц. 
Ю.В. Голенкової.

На завершення церемонії відбулася 
календарна зустріч з футболу між коман-
дами Харківського національного педаго-
гічного університету імені Г.С. Сковороди 
та Харківського національного автомо-
більно-дорожнього університету.

І.В. Кривенцова, доц., голова спортклубу

Заступник Отамана, генерал-осавул УК А. Губа  
на посвяті в козачата

Професори Т. Сергеєва, Дорін Фестеу, 
О. Данилов, Т. Хомуленко

Л.І. Сичова, методист ІМЦ  
Харківського р-ну, доц. О.О. Пінський, 

проф. О.М. Свєчнікова

Т. Хлєбнікова з учасниками семінару
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Помним

ОБРАЗЕЦ ДУШЕВНОЙ 
ЩЕДРОСТИ И МОРАЛИ

19 октября ушла 
из жизни Галина 
Александровна 
Васильева  — 
прекрасный че -
ловек, умный, 
добрый, интел-
лигентный, заслу-
женный ветеран 

высшей педагогической школы, 
талантливый ученый и педагог.

Родилась Галина Александровна 
в 1923 году в Риге, где тогда рабо-
тал ее отец Александр Евгеньевич 
Васильев, юрист по образованию. 
Через два года семья возврати-
лась в  Москву. В  1936 году семья 
Васильевых пережила большую тра-
гедию: как враг народа был арестован 
отец Галины Александровны (изве-
стие о его посмертной реабилитации 
пришло только в 1955), и заканчивать 
школу ей пришлось уже в Чкалове 
(нынешнем Оренбурге), куда они 
с матерью были сосланы. Кажется, 
что испытания только закалили дух 
Галины Александровны и сформиро-
вали несгибаемый характер и высо-
кую требовательность к себе. В 1941 
году Галина Александровна с золотой 
медалью окончила среднюю школу 
и поступила на филфак Чкаловского 
пединститута, где произошла став-
шая для нее судьбоносной встреча 
с ученицей акад. А.И. Белецкого — 
доцентом Харьковского гос. педин-
ститута Маргаритой Орестовной 
Габель, которая по возвращении из 
эвакуации добилась разрешения на 
переезд любимой ученицы в Харьков. 
Здесь Галина Александровна про-
должила учебу на филфаке нашего 
вуза, с отличием окончив который, 
была рекомендована в аспирантуру 
при кафедре русской и зарубежной 
литературы.

После аспирантуры, в 1949 году, 
Галина Александровна была направ-
лена на работу в Сумской пединсти-
тут, на кафедру русской и зарубежной 
литературы. В 1954 году в Киевском 
госуниверситете состоялась защита 
кандидатской диссертации, посвя-
щенной творчеству Юрия Крымова 
(первым оппонентом был академик 
АН УССР А.И. Белецкий). А в 1963 году 
Галине Александровне было присво-
ено звание доцента.

В 1967 году Галина Александровна 
вернулась в Харьков. И здесь, в своей 
alma mater, она еще тридцать лет 
читала курс русской литературы ХХ 
века  — советской литературы. Ее 
лекции всегда отличались глубоким 
содержанием, подлинной научно-
стью и при этом доступностью, истин-
но литературоведческим характером, 
свободой от идеологических напла-
стований. Многие поколения учени-
ков Галины Александровны с благо-
дарностью вспоминают ее как яркого 
преподавателя, опытного методиста, 
мудрого наставника студенческой 
молодежи и просто как вниматель-
ного и чуткого человека. За эти годы 
неоднократно отмечалась грамотами 
Министерства просвещения Украины, 
была награждена значком «Відмінник 
народної освіти УРСР».

Даже выйдя на пенсию, Галина 
Александровна сохранила вырабо-
танную годами привычку к чтению 
и  верность своей профессии. Она 
всегда была в курсе литературных 
новинок, следила за развитием 
литературоведческой науки и щедро 
делилась своими знаниями и опытом 
со всеми теми, кто обращался за про-
фессиональной помощью и советом. 
Удивительная душевная щедрость 
и красота, внутренний свет — вот те 
главные впечатления, которые оста-
вались с нами после каждой встречи 
с Галиной Александровной в особой 
атмосфере гостеприимного дома 
Васильевых-Дорошенко.

И сегодня, с благодарностью вспо-
миная драгоценные минуты общения 
с Галиной Александровной, прекло-
няясь перед ее высокими челове-
ческими достоинствами, выражаем 
глубокое соболезнование близким 
Галины Александровны  — Сергею 
Ивановичу и  Наталье Сергеевне 
Дорошенко и  желаем им доброго 
здоровья и крепости духа.

Светлая память о Галине Алек санд-
ровне навсегда останется в наших 
сердцах.

Коллектив факультета славистики

Зустрічі

ВІДКРИТТЯ ВОЛОДИМИРА 
СВІДЗІНСЬКОГО

9 жовтня на українському мовно-літературному факультеті відбулася 
лекція проф., д. філол. н. — Елеонори Соловей, лауреата премій ім. В. Стуса, 
С. Єфремова.

Зустріч була організована на честь 
130-річчя від  дня народження 

українського поета  — Володимира 
Свідзінського. Наша гостя давно захо-
плюється та досконало вивчає жит-
тєвий і  творчий шлях письменника.

Елеонора Степанівна з  великою 
пошаною та ніжністю розповідала слу-

хачам про особисте та творче життя 
поета, демонструючи сімейні фотографії 
родини Свідзінських.

Дуже зворушила розповідь про тор-
тури В. Свідзінського з боку радянської 
влади, його нелегку долю політичного 
в’язня та трагічну загибель, про нама-
гання впродовж багатьох років прихо-
вати, викорінити взагалі з історії літе-
ратурознавства ім’я та творчі здобутки 
поета, прикриваючись гаслом: «Нема 
людини — нема проблем!». Але пам’ять 
про В. Свідзінського жива й досі — від-
крито меморіальні дошки в Кам’янці-
Подільському, Харкові, а  також селі 
Маянові, де жив і  навчався відомий 
письменник.

Студенти побачили нове видання 
поезій Свідзінського «Тай-зілля», яке 
впорядкувала Елеонора Соловей, 
а також її власну книгу «Притча про 
поетів», сповнену любові до тих, з ким 
випало дружити або ж кого пощастило 
знати «на відстані», відкриваючи для 
себе слово, долю, унікальну особистість.

Анна Литвин, 12 у/р/п/з гр.  
укр. мовно-літ. ф-т

Робота

ВАКАНСІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
Про найпопулярніші та найцікавіші студентські вакансії розповідає голова Спілки 
студентів Карина Вакуленко.

Студентам, які добре володіють 
комунікативними здібностями, 

не обов’язково роздавати листів-
ки на вулицях міста або працювати 
кур’єром, адже вони можуть вла-
штуватися на роботу операторами 
Call-centr-ів. Здобувач повинен бути 
наділений ентузіазмом, здатністю роз-
ташовувати до себе покупців, умінням 
виявляти і  задовольняти потреби 
клієнтів. Але йти на таку роботу слід 
тільки дуже великим любителям пого-
ворити.

Можна влаштуватися консультан-
том-аніматором, основні завдання 
якого  — зустріч гостей, проведен-
ня ігор та пояснення правил пере-
бування на атракціонах, створення 
святкового настрою і  проведення 

флешмобів. Вимоги до претенден-
тів — приваблива зовнішність, уваж-
ність, доброзичливість, грамотність 
у  спілкуванні, комунікабельність, 
чесність, порядність.

Роботу вантажників і касирів для 
студентів ніхто не відміняв, хоча це 
фізично важко.

Для любителів шику існують вакан-
сії продавців-консультантів у фірмо-
вих магазинах.

Універсальним способом заробіт-
ку є репетиторство, праця викладача, 
вихователя, редактора чи коректора.

Тобто способів підробітку для сту-
дентів безліч, головне  — бажання 
працювати, а де і як — варіанти зна-
йдуться (див. сайти work. ua, rabota. 
ua, rabota. kharkov. ua, job. ukr. net).

Відверто

ДЕЯКІ РОЗДУМИ  
ЩОДО МОБІЛІЗАЦІЇ

Останнім часом чую безліч запитань — де був цілий рік, які завдання, накази та 
доручення виконував, що бачив і яке моє ставлення до дефініції «мобілізація».

Відповідаю відверто  — з  3 квітня 
2014 р. по 17 березня 2015 р. я був 

призваний на військову службу до лав 
Збройних Сил України по першій хвилі 
мобілізації. 19 березня повернувся на 
роботу в рідний педагогічний універ-
ситет. Свій громадянській обов’язок 
виконав чесно і сумлінно, тому й було 
присвоєно мені позачергове військове 
звання лейтенант у серпні 2014 року. 
Стосовно того, що конкретно робив і що 
бачив — по-перше, є поняття військової 
таємниці, а по-друге, далеко не про все 
є бажання згадувати. Я не є військовим 
експертом, тому вважаю, що просто не 
маю права коментувати необхідність 
чи безглуздість мобілізації. Утім, рік 
служби дав мені доволі багато, нагадав 
про деякі, здавалось би, зрозумілі речі: 
по-перше, ніколи не потрібно жалітися 
на життя; по-друге, найрідніші у світі 
люди — це батьки, навряд чи хтось у світі 
так любить нас, підтримує, сподівається 
на нас, як вони; по-третє, — в житті є речі, 
які не потребують ані хвилинки нашої 
уваги, а ми іноді настільки захоплює-
мося чимось дріб’язковим, забуваючи 
про дійсно важливі речі; по-четверте, 
необхідність бути захисником своєї 
сім’ї, коханих — це цілком нормально 
і не обов’язково захист має зводитись 
лише до фізичного!

Спілкуючись з абсолютно різними 
хлопцями, з якими разом призивалися 
(менеджерами, викладачами, будівель-
никами, директорами фірм, водіями, 
медиками, безробітними, працівника-
ми торгівлі та ін.), зрозумів, що насправ-
ді поняття честі та гідності не втрачене, 
просто у  звичному побуті ми інколи 

чомусь приховуємо свої кращі сторони, 
вдаємо із себе зверхніх, часом грубих, 
нічемних і  не досить вихованих, ще 
раз переконався, що справжня дружба 
і «плече товариша» існує, що є дівчата, які 
люблять нас і поважають не за кількість 
зелених папірців у гаманці та емблеми 
на авто, а просто за те, що ми такі є! 
Чудово, якщо є читачі, яким для того щоб 
усе це зрозуміти, мобілізація не потрібна, 
але все, що робиться в нашому житті,— 
невипадково, всі, кого ми зустрічаємо 
на життєвому шляху, є нашими вчителя-
ми. Труднощі роблять нас сильнішими, 
відповідальнішими, мудрішими, більш 
поміркованими! Бережіть один одного, 
свої родини, коханих, друзів, мир та гар-
монію в колективі, в якому навчаєтесь та 
працюєте, відкиньте заздрощі й чвари, 
і все в нас буде добре!

Д.О. Гончаров, декан економфаку,  
офіцер запасу.
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Конференції

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Спільними зусиллями кафедри соціальної педагогіки та студентів-активістів ф-ту психології та соціології було організовано 
ІІІ студентську науково-практичну конференцію на тему: «Проблематика соціально-педагогічних досліджень», у якій узяли 
участь студенти та викладачі двох вузів — ХНПУ імені Г.С. Сковороди та ХГПА.

Майбутні соціальні педагоги ХНПУ і академії написали 
тези на актуальні теми.

Наступним кроком було пленарне засідання, на якому 
найкращі студенти висвітлили свої погляди та припущен-
ня щодо шляхів вирішення соціально-педагогічних про-
блем (Анастасія Ісіченко «Сутність профілактики проявів 
агресивної поведінки підлітків з неповних сімей у загаль-
ноосвітньому навчальному закладі», Ксенія Казьоннова 
«Соціально-педагогічна діяльність з формування соціаль-
ної активності дітей старшого шкільного віку з обмеже-
ними можливостями засобами Іnternet в технікумі-інтер-
наті»; Оксана Андрійченко та Каріна Хлівняк «Створення 

безбар’єрного середовища в  інклюзивній освіті», Інна 
Задоя «Сутність соціально-педагогічної діяльності з про-
філактики алкогольної залежності підлітків з викорис-
танням етнопедагогічних засобів у загальноосвітньому 
навчальному закладі», Ірина Свистун «Розвиток соціальної 
активності підлітків є важливою соціально-педагогічною 
проблемою», Юлія Козаренко «Профілактика девіант-
ної поведінки молодших школярів у ЗНЗ», Олеся Папій 
«Використання засобів літератури в соціалізації молодших 
школярів у Центрі соціально-психологічної реабілітації 
для дітей»).

Також було заслухано звіт про роботу наукового товари-
ства каф. соціальної педагогіки. Також під час пленарного 
засідання було заслухано доповіді шановних організаторів 
та гостей конференції: д. п. н, проф. М.П. Васильєву, д. п. н, 
проф. О.М. Расказову, к. п. н., доц. Н.Г. Білоцерківську, к. п. н, 
доц. В.В. Костіну та к. п. н, доц. М.М. Шуть.

Після виступів наукових активістів нагородили похваль-
ними грамотами за активну учать та досягнення в галузі 
соціально-педагогічних досліджень. У номінації «Кращий 
науковець» нагороджені Анастасія Ісіченко, Ксенія 
Казьоннова, Інна Задоя, Юлія Сурова; «Наша надія» — Ірина 
Свистун, Юлія Козаренко, Олеся Папій; «Краща доповідь» — 
Оксана Андрійченко, Каріна Хлівняк.

Саме такі заходи дають стимул для розвитку! Спасибі 
всім організаторам!

Юлія Козаренко, студентка ф-ту псих. та соц.

Напередодні практики

ЧОМУ? НАВІЩО? КОЛИ? ЯК?
Студенти 4 курсу ХНПУ імені Г.С. Сковороди почали морально готуватися до активної педагогічної практики в школі. Ірина Борисівна 
Борисенко, учитель біології та хімії Харківської ЗОШ №36 свого часу навчалася в нашому університеті. Педагог має чималий досвід 
роботи з дітьми, тому охоче поділилася з нами своїми професійними секретами.

— Ірино Борисівно, чи пам’ятаєте Ви свою 
першу педагогічну практику в школі?

— Звичайно пам’ятаю! Це було 
щось нове, цікаве. Але водночас і дуже 
страшне. Адже той 8 клас, який дістався 
мені на практиці був важким, бо у шко-
лярів був перехідний вік і вони завжди 
були не згодні з учителем, наполяга-
ли на своєму. Спочатку їх доводилося 
переконувати. Потім домовлялися. 
З огляду на те, що різниця у віці була не 
дуже велика, вони нас більше сприйма-
ли як друзів, а не як учителів.

— А  зараз, коли Ви вже маєте стаж 14 
років, з  якими класами працювати легше, 
а з якими важче?

— Найважче, мабуть, з 8 і 9 класами. 
Щодо 10–11 класів, то вони підходять 
до вибору предметів, які їм потріб-
но складати на ЗНО, дуже серйозно. 
Більшість випускників уже знають, 
що їм потрібно і навіщо. А 6–7 класи 
виявляють у всьому дитячу зацікавле-
ність, тому з ними цікаво працювати, 
як з активними учасниками процесу 
навчання.

— Скажіть, будь ласка, чи важко майбут-
ньому вчителю знайти роботу після закін-
чення ВНЗ?

— Учителі української та англійської 
мов зараз дуже потрібні. А у вчителів 
біології та хімії можуть виникнути труд-
нощі з працевлаштуванням. Але вчи-
телі через маленьку зарплату надовго 
в школах не затримуються.

— Ірино Борисівно, як зацікавити учнів 
своїм предметом?

— Найбільш популярним способом 
зацікавити учнів зараз вважається 
використання інформаційно-комуні-
каційних технологій, Інтернет-ресурсів, 
які унаочнюють те, про що розповідає 
учитель.

— Чи відрізняється сучасний учень від 
того учня, який навчався у  школі 10 років 
тому?

— Звичайно відрізняється, бо 
школа є  прямим відображенням 
того, що відбувається в суспільстві. 
Суспільство змінюється, змінюють-
ся погляди, пріоритети людей. Тому, 
звичайно, змінюються учні. І в деяких 

питаннях зміни відбулися далеко не 
на краще.

— Після Нового року в  нас розпочнеться 
активна практика в школі. Що порадите нам 
як своїм колегам?

— По-перше, потрібно набратися 
терпіння. Педагог у сучасній школі — 
це своєрідний путівник. Тому наше 
завдання не просто дати знання, 
а навчити дітей навчатися, зацікавити 
їх, дати зрозуміти, як саме можна здо-
бути знання. По-друге, ви маєте зро-
бити так, щоб ваш учень прагнув до 
пошуку, до самоосвіти, тобто повинні 
знайти такі методи, які будуть змушува-
ти ваших дітей навчатися. А ви, в свою 
чергу, будете навчатися разом з ними. 
По-третє, дуже важливу роль відігра-
ють знання самого вчителя. Тобто своїм 
предметом треба володіти досконало, 
щоб у разі потреби відповісти на будь-
які питання учнів. Не може бути і мови 
про те, що вчитель не орієнтується 
в матеріалі, який викладає.

Світлана Снісаренко, 4 курс,  
укр. мовно-літ. ф-т

Ювілей

ХУДГРАФУ — 25!
Художньо-графічний факультет Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди було створено в 1990 р.

Протягом 25 років очолювала худож-
ньо-графічний факультет к. екон. н., 

проф. Надія Василівна Шиловцева.
Факультет випустив близько 2000 

дипломованих спеціалістів, які гідно 
представляють свою alma mater в галу-
зі живопису, малюнку, графіки, батику, 
українського розпису, кераміки, дизай-
ну, моделювання одягу, килимарства, 
аплікації, художньої вишивки, різьблен-
ня по дереву тощо.

З 2002 р. худграф разом із муз.-пед. 
ф-том увійшов до складу Інституту 
мистецтв ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 
Підготовку фахівців здійснюють три кафе-
дри: образотворчого мистецтва, україн-
ського декоративно-прикладного мисте-
цтва та графіки і кафедра дизайну з таких 
спеціальностей: «Образотворче мисте-
цтво» (спеціалізації: «Графічний дизайн 
(реклама) «та «Дизайн середовища»), 
«Дизайн» (спеціалізація: «Моделювання 
та художнє оздоблення одягу») за ОКР — 
бакалавр та спеціаліст; зі спеціальності 
«Образотворче мистецтво» факультет 
готує магістрів.

Щедро передають своїм вихован-
цям професійні знання та піклуються 
про розвиток молодих талантів проф. 
В. Чаус, відмінник народної освіти, доц. 
В.  Тимошевський, доц. П.  Моценко, 
канд. мистецтвознавства, проф. 
Т.  Паньок, члени спілки художників 
доц. В.  Хмельницький, канд. мисте-
цтвознавства, доц. У. Мельникова, канд. 
псих. наук, доц. Я. Чеботова та ін. Серед 
штату викладачів чимало лауреатів 
республіканських і міжнародних кон-
курсів, виставок, експозицій (доценти 
Я. Чеботова, У. Мельникова, М. Куратова, 
А. Ярошенко, В. Кулик, старші виклада-
чі М. Азаркіна, О. Лазарєв). Їх роботи 
прикрашають галереї України, Росії, 
Польщі, Італії, Канади, США. Ст. викл. 
М. Пригодін та доц. М. Куратова мають 
багато запатентованих робіт як члени 
Спілки дизайнерів України. Більшість 
працівників факультету разом зі студен-
тами займаються творчою та виставко-
вою діяльністю.

Науковий потенціал факультету пред-
ставляють провідні фахівці-педагоги, 

канд. пед. наук, доценти І.  Малиніна, 
С. Іноземцева, Н. Чен, Л. Григорова, які 
плідно працюють над підвищенням 
наукового рівня студентів, забезпечую-
чи викладання різноманітних дисциплін, 
поєднуючи теорію з поглибленням твор-
чої, педагогічної, виробничої та пленер-
ної практик. Це дозволяє студентам стати 
справжніми фахівцями.

Студенти факультету беруть участь 
у загальноуніверситетських, міських та 
міжнародних заходах, конкурсах, фес-
тивалях, а саме: «Печерські каштани» — 
Міжнародні конкурси молодих дизайне-
рів-модельєрів (2012 р. — грамота за ІІ та 
ІІІ місце, дипломи фіналістів; 2013 р. — 
2 грамоти за ІІ та 3 грамоти за ІІІ місце; 
2014 р. — ІІ місце); «Текстиль і мода» — 
Міжнародні фестивалі у  м.  Донецьк 
(2012 р. — диплом з відзнакою; 2013 р. — 
2 дипломи за ІІ місце); «Дизайн-освіта» — 
Міжнародна олімпіада в  ХДАДМ 
(8  дипломів ІІ ступеню та 2 дипломи 
ІІІ ступеню); «KHARKOVFASHIONDAYS» 
(2013  р. в  Kharkiv Palace Hotel, 
м. Харків); ХІV Міжнародному фестивалі 
«ARTPODIUM» у м. Кишинів (Молдова) 
(2014  р.  — 2  дипломи І  ступеню); на 
фестивалі- конкурсі соціальної рекла-
ми «Україна єдина» (2014 р. у м. Львів); 
східно-регіональному конкурсі моло-
дих дизайнерів одягу Східної України, 
як частині Всеукраїнського конкурсу 
(2014 р. у м. Харків — І місце та дипло-
ми учасників).

Роботами наших студентів при-
крашені приміщення численних уні-
верситетських корпусів, що надає їм 
вишуканості й стилю.

С.В. Іноземцева, в.о. декана худграфу

Ретроспективне фото кафедри образотворчого мистецтва 2010 р.  
з колишнім деканом проф. Н.Шиловцевою (третя ліворуч)

Студенти під час практичної частини конференції
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Дебют–2015

ЯСКРАВІ Й ТАЛАНОВИТІ
3 жовтня відбувся заключний гала-концерт традиційного конкурсу талантів першокурсників.

Дебют — це завжди свято азарту й свіжих ідей. Молоді 
люди впевнено входять у студентське середовище зі 

своїми талантами і задумами. Не став винятком і новий 
навчальний рік.

На святковому гала-концерті всі присутні побачили 
яскраве шоу: професійні акробатичні трюки, виступи 
гімнастів, неймовірні пісенні номери, смішні та креативні 
сценки з КВК. Справжньою окрасою концерту став виступ 
хору українського мовно-літературного факультету 
ім. Г.Ф. Квітки-Основ’яненка.

Як завжди, студенти й викладачі отримали море позитив-
них емоцій і гарний настрій. А головне, що на цьому наші 
юні дарування зупинятися не планують. Дебютантам усе під 

силу, а нам залишається радіти їхнім успіхам і спрямовувати 
першокурсників на нові звершення.

Богдан Богданов, 4 курс, укр. мовно-літ. ф-т

Экскурсии

ГОСТИ БУДДИСТСКОГО ХРАМА
Экскурсия в буддистский храм «Чук-Лам» была организована китайским культурным 
центром нашего университета при содействии консульства социалистической 
республики Вьетнам в Украине.

В обыденный осенний дождливый 
день 80 студентов-китаистов поеха-

ли в буддистский храм в предвкушении 
чего-то загадочного и необычного.

На территорию храма мы прошли 
через ворота со строгими охранниками, 
и далее нашему взору открылась вос-
хитительная территория, сочетающая 
в себе гармонию природы и восточной 
архитектуры. Через арки пагоды мы 
подошли к зданию храма. Служебные 
помещения храма, форма окон, коли-
чество распахнутых дверей, ритуальная 

атрибутика — все это заставило нас, не 
бывавших ранее в  подобных местах, 
стоять с открытыми ртами, не в силах 
подобрать подходящие слова, чтобы 
описать красоту и пышность украшений 
и статуй, погружающих нас в атмосферу 
востока. Даже тот факт, что перед тем как 
войти внутрь, требуется снять обувь, уже 
наталкивал на всяческие размышления 
о поведении людей других культур.

В помещении экскурсоводы пре-
доставили нам возможность через 
переводчика пообщаться с монахом-
настоятелем храма, свободно ходить 
по залу, делать снимки, наслаждаться 
обстановкой, рассматривать многочис-
ленные образы Будды, а также задавать 
интересующие нас вопросы.

Экскурсия вышла действительно 
познавательной, наполняющей чем-то 
светлым как душу, так и разум. После экс-
курсии мы снова погрузились в привыч-
ную жизнь, в рутинные дела и заботы, но 
уже с новыми знаниями и в прекрасном 
расположении духа.

Анна Губарева, 35АК группа, ф-т иностр. 
филологии

Мальовнича Україна

ВИВЧАЄМО ЕТНОГРАФІЧНУ 
СПАДЩИНУ

У вересні 2015 р. професорсько-викладацький склад Інституту післядипломної освіти 
ХНПУ імені Г.С. Сковороди взяв участь у роботі науково-практичного семінару на тему: 
«Організація національно-патріотичного виховання в умовах реформування освіти».

Семінар відбувся на славетній 
Полтавській землі. Метою заходу 

передбачалося поглиблення знань про 
невмирущу спадщину класика худож-
нього українського слова, першого 
драматурга України Івана Петровича 
Котляревського.

У рамках семінару було передбачено 
теоретичний, практичний і рефлексив-
ний блоки. У літературно-меморіально-
му музеї — садибі письменника з нагоди 
його дня народження відбувся круглий 
стіл на тему «Джерела духовного світу 
українського слова». Працівники музею 
гостинно відкрили двері учасникам захо-
ду, знайомили з життєвим і творчим шля-
хом, унікальними експонатами й літера-
турознавчими розвідками про життєпис 
автора безсмертної «Енеїди», «Наталки 
Полтавки», «Москаля-чарівника». Під час 
круглого столу обмінювалися науковими 
дослідженнями про велета українсько-
го слова, а  прощаючись, уклонилися 
доземно Івановій горі, як колись це 
робили Тарас Шевченко і Панас Мирний, 
Микола Щепкін, Микола Гоголь і Леся 
Українка.

Конференція, присвячена витокам 
етнографічної спадщини України, про-
довжила свою роботу в Національному 
музеї-заповіднику українського гончар-
ства в Опішні та музеї мистецької родини 
Кричевських. Участь в експрес-майстер-

класах з гончарювання, ліплення глиня-
ної іграшки, виготовлення витинанок 
дали можливість глибоко відчути нелег-
ку творчу працю народних умільців. На 
добру згадку про цей день усі отрима-
ли пам’ятні подарунки: традиційний 
опішнянський глиняний свистунець, 
кольоровий буклет про музей-заповід-
ник і фото на лоні чудової полтавської 
природи.

Рефлексивний блок пройшов на 
хуторі Проні, де привітно зустріли гос-
подарі: українські козаки і сам Микола 
Васильович Гоголь (роль виконував 
директор місцевої школи), дівчата 
в українських костюмах з милозвучни-
ми жартівливими піснями, бадьорими 
танцями, смачними стравами. Весело 
й невимушено підбили підсумки насиче-
ного заходу, який ще раз дав можливість 
відчути красу й тепло рідної української 
землі, її цілющу енергію, усвідомити себе 
часткою такого великого, працьовитого, 
багатого на таланти й гостинного україн-
ського народу. І мимоволі спадають на 
думку поетичні рядки:

Хай пісня твоя, Україно, 
Злітає, як птах у блакить, 
А мова твоя солов’їна 
У кожній оселі звучить…

Р.І. Черновол-Ткаченко, проф., директор ІПО

Поетична сторінка
До Дня народження 
Г.С. Сковороди

Творчість видатного митця стала під-
ґрунтям для пошуку відповідей на 

болючі питання сьогодення. Український 
просвітитель і  гуманіст Григорій 
Сковорода визначав шляхи пізнання 
світу й людського буття, щоб дати поради 
сучасникам, як змінити життя на краще. 
У рамках проведення «Сковородинівських 

читань» на дошфаці студентка II курсу 
Ганна Джетимова презентувала автор-
ський вірш та портрет філософа.

Скажи, земляче, як нам зараз жити?
Як подолати біди, що навкруг,  
Ще скільки безневинних буде вбито?
Чому моя земля стражда від мук?
Твої слова — немов бальзам на душу, 
Твоя порада — мудра і проста.
І запитать тебе про це я мушу,  
Бо ти ж філософ, що живе в віках.

Прийди. Порадь. З далекої дороги
Присядь і поглядом до нас звернись.
Крізь призму часу, болі і тривоги
Своїм нащадкам щиро посміхнись.

***
Я вплету червоною стрічкою 
Свій біль у дівочий вінок. 
Обернуся бурхливою річкою, 
Заведу із піском свій танок. 
Полечу до небес, наче птаха, 
І згорю я від сонця вогню. 

Ти як завжди скажеш: «Невдаха…». 
Я від тебе біжу — не втечу. 
Ти на крилах мене підіймаєш 
У небес неосяжну блакить. 
Наче камінь до прірви кидаєш, 
Але знай — мене не убить: 
Повернуся бурхливою річкою, 
Стрічкой чорною в дівочім вінку. 
І загаснуть молитвені свічки всі, 
Коли я до тебе злечу.

О. Камишан, студ. укр. мовно-літ ф-ту

4
Поради лікаря

ПОВІТРЯНО-КРАПЕЛЬНІ 
ІНФЕКЦІЇ

Інфекційні хвороби — найбільш поши-
рені захворювання, яким належить 

перше місце серед хвороб, що мають 
летальні наслідки. При повітряно-кра-
пельних інфекціях збудники під час 
кашлю, чихання, розмов зі слизом із 
дихальних шляхів потрапляють у навко-
лишнє середовище. Інфекція зберігається 
в повітрі, звідси вона потрапляє в дихаль-
ні шляхи здорової людини, причому збуд-
ник може переміщатися на досить великі 
відстані й дуже швидко. Які ж це хвороби? 
По-перше, грип і ГРВІ; по-друге, туберку-
льоз, дифтерія; по-третє, дитячі інфекції 
і ще багато інших.

Ці захворювання здебільшого почи-
наються гостро (озноб, відчуття жару, 
сильний головний біль, біль в  очах). 
Хворого турбують загальна слабкість, 
ломота в попереку, крижах, суглобах, 
м’язовий біль, порушується сон. Уже 
в перші години температура тіла коли-
вається й може сягати 39–40 °С. Через 
деякий час з’являється висип, за яким 
можна визначити, що це: кір, вітряна 
віспа чи краснуха.

Висип при кору починається за вуха-
ми й у центрі обличчя, протягом доби 
поширюється на все обличчя, шию 
і верхню частину грудей.

При краснусі типові симптоми — це 
припухання та болючість лімфатичних 
вузлів. Це захворювання найбільш небез-
печне для вагітних жінок, тому що тоді 
виникає величезна загроза для ненаро-
дженої дитини, що може спричинити різні 
вроджені каліцтва. Лікарі вважають, що 
перенесена на ранніх термінах краснуха 
є показанням до переривання вагітності.

При вітряній віспі одночасно з підви-
щенням температури з’являється висип 
на всьому тілі і на слизових оболонках. 
Спочатку він має вигляд блідо-червоних 
горбків, які протягом кількох годин пере-
творюються на пухирці.

Усім хворим, незалежно від тяжко-
сті хвороби, призначають ліжковий 
режим до нормалізації температури 
(температуру тіла необхідно знижува-
ти, коли вона перевищує 38,5–39 град.); 
збагачену вітамінами молочно-рослинну 
дієту; вживання великої кількості ріди-
ни, зокрема чай з лимоном, малиною, 
лужні мінеральні води, соки, морси тощо. 
Подальше лікування призначає лікар.

Високоефективними є рекомендації 
загального санітарно-гігієнічного спря-
мування: часто мити руки з милом, при-
кривати ніс та рот хустинкою або одно-
разовими серветками.

Проти повітряно-крапельних інфек-
цій за віком і показаннями проводяться 
щеплення.

Будьмо здорові!
Т.І. Циганкова, керівник пункту охорони 

здоров’я, лікар-терапевт

Конференція
ВИВЧАЄМО 

В. СУХОМЛИНСЬКОГО
30 вересня в  корпусі на Артема, 

29  нашого університету відбулася 
студентська конференція, присвяче-
на видатному педагогу, заслуженому 
вчителю Василю Олександровичу 
Сухомлинському. Від крив конференцію 
доцент кафедри загальної педагогіки та 
ПВШ Борис Миколайович Наумов.

Почесним гостем на конференції 
була доцент кафедри історії педагогіки 
та порівняльної педагогіки В.М. Білик, 
яка презентувала короткометражний 
фільм про життєвий і  педагогічний 
шлях В.О. Сухомлинського — «Сердце, 
отданное людям…». Також виступа-
ла Анна Бондаренко, студентка ІV 
курсу, з доповіддю та презентацією на 
тему: «Моральне виховання Василя 
Олександровича Сухомлинського», де 
розкрила найголовніші методи гуманіс-
тичного виховання видатного педагога.

Безпосередню й активну участь у кон-
ференції брали студенти третього курсу 
істфаку, які поставили сценки повчальної 
казки та пантоміми, а також виступили 
із цікавими доповідями про видатного 
педагога.

Загалом в аудиторії була тепла атмос-
фера, сповнена творчої наснаги й любові 
до професії педагога, до дітей та бажання 
наслідувати геніальних людей — учите-
лів — героїв нашої країни!

Дар’я Волосенко, 31 і/п група, істфак

Спорт

ОСІННІ СТАРТИ НАШИХ СПОРТСМЕНІВ
Вдало розпочалися виступи спортсменів нашого університету на початку навчального року.

На світовому рівні: на етапі 
Кубку світу з  фехтування серед 

юніорів, що відбувся 20.09.15  р. 
у  м.  Люксембург, Ян Сич вибо-
ров І  місце, а  на Чемпіонаті світу 
із самбо серед юніорів, що проходив 
09–11.10.15 р. у м. Рига (Латвія), наша 
Анастасія Новікова також здобула 
золоту нагороду.

На рівні України:
 • Кубок України зі спортивного 

самбо, що проходив 13–15.09.15 р. 
у  м.  Мукачеве, отримав Артур 
Саркісян, Анастасія Новікова посіла 
ІІІ місце, а Богдан Кондратович — 
ІІ місце з бойового самбо.

 • ІІІ відкритий Всеукраїнський тур-
нір з  боротьби «Студентські ігри 
Слобожанщини» серед ВНЗ ІІІ-ІV р.а., 
пройшов 06–09.10.15 р. в м. Харкові, 
на базі НЮА. Наш студент Іхлас 
Широв отримав дві нагороди  — 
золото в греко-римській боротьбі 

та бронзу у  вільній, а  Катерина 
Коваленко посіла ІІІ місце.

 • Олександр Хомяков виборов І місце 
та виконав норматив Майстра спор-
ту України на Чемпіонаті України 
з  тхеквондо (WTF), що відбувся 
11–12.10.15 р. в м. Харкові.

 • У м. Києві 24–25.09.15 р. відбули-
ся І Всеукраїнські студентські ігри 
з черлідінгу та чердансу, на яких 
наші дівчата Юлія Мізяк, Олена 
Пащенко, Валентина Засікалова, 
Валерія Любота, Олена Степко, 
Марина Горбачик, Катерина Ба ла
бай зібрали майже десяток бронзо-
вих нагород.

 • На Кубку України з  фехтуван-
ня, що проходив 26–27.09.15  р. 
у м. Києві, Ян Cич та Роман Свічкар 
вибороли срібло в  командному 
заліку, а Денис Потапенко, Олексій 
Махонін та наш викладач Олександр 
Димар посіли IV командне місце. 

Наша викладачка О.В.  Петрюк 
у команді разом з нашими випус-
кницями отримала бронзу.

 • У м. Миколаєві 07–08.10.15 р. про-
йшов Чемпіонат України з фехту-
вання серед юніорів. Ян Cич здобув 
дві золоті нагороди в особистому 
та командному заліках, Олексій 
Махонін  — срібло в  особистому 
і золото в команді, а третім учасни-
ком нашої «золотої» команди став 
Святослав Ярох.

 • Золото нам подарувала й Альона 
Сухаревська в  багатоборстві на 
Чемпіонаті України зі спортив-
ного орієнтування, що проходив 
24–28.09.15  р. у  Чернівецькій 
області.
У рамках Спартакіади ХНПУ 

в  жовтні були проведені змагання 
із шахів та шашок. Усі призери нагоро-
джені почесними грамотами, а факуль-
тети-переможці отримали грамоти та 
перехідні Кубки. Найрозумнішими 
факультетами визнані: фізмат (І  м., 
шашки дівч. та чол., ІІ м., шахи чол.); 
укр. мовно-літературний (І м., шахи 
чол.); природничий (ІІ м., шашки дівч. 
та чол.); економічний (ІІІ м., шахи 
чол.); істфак (ІІІ м., шашки чол.); сла-
вістики (ІІІ м., шашки дівч.). Студенти 
ф-ту фізвиховання і  спорту брали 
участь у цих змаганнях поза конкур-
сом і показали найкращі результати.

Щиро вітаємо наших спортсменів 
і бажаємо подальших успіхів у навчан-
ні та спорті!

І.В. Кривенцова, доц., голова спортклубу.

Тренінги

МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ ЛІДЕРІВ — КОБЛЕВЕ
Мальовничі види моря, сонячна погода та молоді, активні та свідомі лідери традиційно зібрались у навчально-оздоровчому 
таборі «Політехнік-3» у с. Коблеве Березанського р-ну Миколаївської обл. на пленері від ВМГО «Національний студентський союз» 
з питань студентського самоврядування, фізичного виховання та соціального захисту.

Цього року наш університет представляли студент ІІ курсу 
хуграфу Дмитро Назаренко (голова PR-комітету) та студент-

ка ІV курсу істфаку Олена Пилипенко (заступник голови ССМ).
Протягом тижня наші студенти відвідували тренінги разом 

з учасниками із 17 регіонів України, Німеччини та Казахстану. 
Вони були учасниками тренінгів від Andreja Nicolenco «Роль 
молоді в процесі демократизації. Міграційні процеси у молодіж-
ному середовищі» — політика з республіки Молдова, «Створи 
себе сам» та «Відкрий свою місію» від тренерів організації. Але 

цього року пленер поповнився ще одним тренером, але вже 
з нашого університету. Тренінг-лекцію «Проектний менеджмент. 
Техніки фандрайзингу» провела Олена Пилипенко, яка згодом 
виступила одним з експертів на симуляцію разом з виконав-
чим комітетом організації. Симуляції, розважальні конкурси та 
безліч нових знайомств відкрив для студентів цей пленер. Ми 
вкотре переконались, що рівень обізнаності наших студентів 
дуже високий, але досконалому меж немає.

Олена Пилипенко, 41 і/п група, істфак.

Вітаємо

ПІДВИЩУЄМО ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ
Переможцями ІІ етапу Все україн ської 

студентської олімпіади зі спеціаль-
ності «Професійна освіта», яка прохо-
дила на базі УІПА стали студентки ф-ту 
психології та соціології: Юлія Сурова 
(5 курс) — ІІ місце, Анастасія Ісіченко, 
Ксенія Казьоннова, Оксана Чернікова 
(4 курс) та Ірина Свистун (3 курс) — наго-
роджені дипломами в різних номінаціях.

У ІІІ Всеукраїнському дистанційному 
конкурсі студентських та учнівських 
робіт із соціальної педагогіки «Соціальна 
реклама», «Наукові роботи на соціаль-
но-педагогічну тематику», «Соціальні 
проекти (реалізовані чи спроектовані)» 
Ксенія Казьоннова (4 курс) посіла І місце 
в номінації «Наукові роботи», а Марина 
Петриця (5 курс) — ІІІ місце в номіна-

ції «Соціальна реклама», Інна Задоя 
(5 курс), Анастасія Ісіченко, Олена 
Запорожець, Сніжана Котляр, Оксана 
Чернікова (4 курс), Ірина Свистун, Алла 
Калашник, Юлія Козаренко (3 курс) 
нагороджені сертифікатами учасника 
конкурсу.

Юлія Козаренко,  
голова СНТ ф-ту псих. та соц.

Студентки, які перемогли у змаганнях із шахів та шашок

Професорсько-викладацький склад ІПО біля етносимволу Полтавщини  «Галушка»


