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Срібло, що дорожче 
за золото

З двома срібними медалями повернувся з Чемпіонату 
світу з кікбоксингу в Італії богодухівець, боєць 24-го 
окремого штурмового батальйону ЗСУ «Айдар», магістр 
економічного ф-ту Микола Литвиненко.

Для нагородження Микола піднявся на п’єдестал, 
загоргувшись у золотоблакитний прапор з нама-

льованою на ньому емблемою батальйону. Чому 
його срібло дорожче за золото? Тому що Микола 

Литвиненко готу-
вався до Чемпіонату 
світу у  вільний від 
боїв та служби час: 
іноді в бліндажі, іноді 
на майданчику, влас-
норуч обладнаному 
в  заростях і  кущах. 
Там змогли постави-
ти турнік, покласти 
поперечини, змай-
струвати «тренажер» 
для качання пресу — 
дошку, привезену 
волонтерами, при-
пасували під нахи-
лом. Штангу зроби-
ли із залізної труби 
з обабіч настромле-
ними на неї кругля-
ками. І мішок, тобто 
«грушу», причепили 
до гіляки. А за кілька-

сот метрів — ворожі позиції. Крім того, йому пота-
ланило на комбатів. Попередній, Максим Марченко, 
з позивним «Мангуст» — фанат боксу, з яким вони 
спарингували. Нинішній, Олександр Яковенко, тобто 
«Алекс», також підтримував Миколу, відпустив на 
змагання. Добре й те, що в його взводі воює відо-
мий харківський боксер, чемпіон світу з кікбоксин-
гу, тренер Юрій Федун. Микола — упертий хлопець, 
ріс без батька. Його і брата Андрія на ноги ставила 
мати, а потім він сам вишкрябувався в житті, як умів. 
За плечима диплом магістра в ХН технічному ун-ті 
сільського господарства. Тепер ось втупив на еко-
номічний ф-т ХНПУ імені Г.С. Сковороди. До першої 
сесії також, напевно, готуватиметься в бліндажі у віль-
ний від служби час. Сьогодні побратими, волонтери, 
друзі, представники Богодухівського РДА, а головне 
мама і брат вітають Миколу з успіхом.

Леонід Логвиненко, Заслужений журналіст України

Р.S. Приєднуємось до привітань і бажаємо Миколі 
нових перемог у спорті та успішно скласти сесію.

Міжнародні зв’язки
06.11.2017 на ф-ті іноземної філології спільно з кафедрою східних мов відбулася відкрита 
лекція Міністра-радника Посольства Японії в Україні Харада Мічіо на тему: «Відносини 
між Україною та Японією». Слухачами лекції, виголошеної англійською мовою, були сту-
денти, які вивчають східні мови, у тому числі і японську. Лекція зацікавила студентів, 
викликала багато запитань, спонукала до дискусії.

Профорієнтація

день відчинених 
дверей

27 жовтня 2017 р. у ХНПУ імені Г.С. Сковороди відбувся 
День відчинених дверей.

До університету завітали близько 330 учнів 
зі шкіл м.  Харкова та області, а  також із 

Полтавської, Дніпропетровської, Сумської, 
Донецької і Луганської областей.

Найбільше учні цікавилися такими спеці-
альностями: іноземною філологією; психологі-
єю; дошкільною освітою; початковою освітою; 
хореографією і музикою; українською мовою та 
літературою; біологією і  хімією; історією і  гео-
графією; фізичним вихованням і образотворчим 
мистецтвом; фізико-математичними науками 
і російською мовою.

Учні відвідали музей університету, отримали 
інформацію від приймальної комісії, дізналися 
про підготовчі курси, поспілкувалися зі студент-
ською спілкою молоді.

Майбутні абітурієнти та їхні батьки із захватом 
дивилися виступи творчих колективів студен-
тів. На завершення поспілкувалися з  деканами 
факультетів, викладачами, ознайомилися з лабо-
раторіями і кафедрами.

Наступний день відкритих дверей відбудеться 
на зимових канікулах.
Т.А. Родченко, зав. відділу профорієнтації та працевлаштування
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з міжнародним днем Студента!

Студентське самоврядування

розвиватиСя за європейСькими традиціями
Діяльність органів студентського самоврядування (ОСС) спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, 
зростання в студентської молоді соціальної активності.

Спілка студентів та молоді, яка працює 
в різних напрямках.

Навчально-науковою роботою займа-
ється Клуб відмінників, який протягом 
року організував та провів акцію «У гості 
до факультету», спрямовану на популяри-
зацію Клубу та формування позитивного 
образу відмінника, брейн-ринги, інтер-
активні та інтелектуальні ігри, допомагав 
у подоланні труднощів у навчанні студентам 

з низькою успішністю, студентам-сиротам, 
а  також в  адаптації студентам-першо-
курсникам. Цього року клуб узяв учать у ІІ 
Міждисциплінарному науковому квесті 
«Пошуки скарбів науки» та міському кон-
курсі «Що? Де? Коли?»

У рамках національно-патріотичного 
виховання проводяться дебатні турніри, 
круглі столи на політичну тематику, на які 
запрошується ректор ун-ту. Традиційними 
є  відвідування історико-меморіального 
комплексу в Сковородинівці, шевченківських 
місць, ушанування пам’яті загиблих під час 
бойових дій, участь в обласному таборі (грі-
вишколі) «Я — Українець».

Низка заходів спрямовано на мораль-
но-естетичне виховання, зокрема такі, як: 
Тиждень закоханих, «Міс та Містер ун-ту», 
різдвяні зустрічі студентів-сиріт з ректором, 
конкурс короткометражних фільмів «Student’s 
Oscar».

Активну громадську діяльність веде медіа-
комітет: висвітлює події університетського 
життя, анонсує заходи та свята, залучає сту-
дентів до активної співпраці.

Спортивний комітет Спілки спільно 
з  ф-том ФВтаС, спортклубом ун-ту органі-
зував та провів Тиждень спорту «Skovoroda 
SportWeek», присвячений XXXI Олімпійським 
іграм, на якому було організовано турнір 
з пляжного волейболу, благодійний танцю-
вальний батл, оздоровча пробіжка, лекція зі 
здорового харчування, інтелектуально-роз-
важальна гра-квест, змагання та майстер клас 
з воркауту.

ССМ ун-ту проведено: Табір студентського 
активу «Сковородинівська родина лідерів», 
спрямований на формування лідерських 
якостей, організаційних умінь і  навичок 
у студентів; Тиждень студентського самовря-

дування, у рамках якого відбулися: дебатний 
турнір «Лідерами не народжуються — ліде-
рами стають», інтелектуально-розважальна 
гра-квест «Майбутнє починається з тебе», 
лекція «Права та обов’язки студентів», свят-
ковий концерт, присвячений 20-й річниці 
ССМ «Від 90-х до сьогодення», благодійний 
танцювальний батл «У ритмі щастя» та інше. 
Важливим етапом тижня є круглий стіл з рек-
тором ун-ту І. Прокопенком.

Уже 12 років ССМ є організатором освітньої 
програми «Школа лідера». Лише за півроку 
було проведено тренінги з тем лідерства, 
проблем публічних виступів, особливостей 
роботи з дитячим колективом, огляд якісних 
іноземних програм.

Важливим є обмін досвідом з іншими уні-
верситетами, країнами. ССМ була організато-
ром Координаційної ради педуніверситетів, 
обміну з  ДВНЗ Переяслав-Хмельницького 
ун-ту. Студенти-активісти взяли участь 
у  Х  Міжнародному пленері студентського 
самоврядування в с. Коблево, Всеукраїнському 
форумі «Студентське самоврядування — школа 
лідерства ХХІ століття» у  Хмельницькому, 

Всеукраїнському з’їзді регіональних осеред-
ків НСС у Полтаві, у «Школі лідера» у Кривому 
Розі, обласній школі лідера, форумі «Харків для 
молоді — молодь для Харкова» та інші.

Волонтерська діяльність в  ун-ті це: 
шефство над дитячими будинками, притул-
ками та маленькими переселенцями із зони 
АТО, благодійна допомога студентам ун-ту, 
шефство над учнями ЗОШ, ліцеїв та гімназій 
м. Харкова, пропаганда здорового способу 
життя, екологічний напрям діяльності, шеф-
ство над ветеранами Другої світової війни, 
війни в Афганістані та локальних війн. Так, 
цього року на ярмарку «Разом заради май-
бутнього» було зібрано 4000 грн. та передано 
на лікування онкохворих дітей. Систематично 
волонтери відвідують Харківський військовий 
шпиталь і передають пораненим необхідні 
засоби гігієни, теплі речі, продукти харчуван-
ня. Волонтери проводять концерти та беруть 
участь у донорських місіях «Стань донором — 
зміни майбутнє», акціях «Тиждень милосер-
дя», «Відай форму військовому — допоможи 
захистити Україну», Лист до захисника. Наші 
волонтери стали учасниками міського бла-
годійного балу-аукціону «Подаруй світло» 
та переможцями Другого обласного зльоту 
студентів-волонтерів Харківщини «Волонтер 
ХХІ ст.», приєдналися до ІІІ Міжнародного 
флешмобу «United Ukraine». ССМ провела 
масштабний захід «SKOVORODA-fest»! для під-
тримки хворого на рак брата нашої студентки 
Валерії Радіонової. Одним із важливих напря-
мів фесту була профорієнтаційна робота 
з учням, для яких провели екскурсію ун-том, 
розповіли про перспективи навчання в нашо-
му закладі та порадували подарунками.

ССМ ун-ту висловлює слова щирої вдяч-
ності деканам, їх заступникам, професор-
сько-викладацькому складу та співробіт-
никам, ректору Івану Федоровичу та усім 
проректорам за розуміння, підтримку та 
довіру. Разом ми робимо вагомий внесок 
у розбудову альма-матер та рідної України.

Є. Дьячкова, голова ССМ ун-ту

Анонс

«СтудентСтво & СучаСніСть», 
«Сковородинівці, майбутнє за нами!»
під цими гаслами в нашому університеті пройде «Тиждень студентського самоврядування–2017», на якому 
заплановані такі заходи:

 • 13 листопада: Загальноуніверситетський 
дебатний турнір «Комунікація як ключ до 
успіху»; День лідерської майстерності з тре-
нінгами «Не кладіть айфон на стіл — етика 
бізнесу ХХІ століття», «Публічні виступи»; 
Інтелектуально-розважальна гра «Зірковий 
час».

 • 14 листопада: Інтелектуально-розважальна 
гра «Квест»: «Пізнай себе — пізнаєш світ».

 • 15 листопада: Командно-психологічна гра 
«Мафія»; Благодійний ярмарок «З любов’ю 
в  серці»; Університетський флеш-моб 
«Студентство — єдиний народ»; Круглий 
стіл з ректором: «Студентське самовряду-
вання: стратегія розвитку, досягнення, про-
блеми та перспективи».

 • 16  листопада: Акція «Веселі обійми»; 
Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?»: «Те, 
що ми знаємо — обмежене, а те, чого не 
знаємо — нескінченне».

 • 17  листопада: День самоврядуван-
ня на факультетах: проведення занять 
студентами; Ділова гра «Студентський 
деканат»; Зустрічі студентів з  адміні-
страціями факультетів; Акція з профорі-
єнтації «У  гості до університету»; Вечір: 
«Творчість  — мить сьогодення, у  якому 
створюється майбутнє».

 • Протягом тижня самоврядування плануєть-
ся випуск рекламних оголошень та альма-
наху «Студентська правда».

Є. Дьячкова, голова ССМ ун-ту

Шановні студентки, студенти, аспіранти й докторанти, викладачі та співробітники університету!

Молодь світу 17 листопада святкує Міжнародний день 
студентів, започаткований у  1941 році в  Лондоні 

Міжнародною радою студентів у пам’ять про трагічні події 
1939 року, коли після масових студентських демонстрацій 
проти нацистського вторгнення в Чехословаччину були 
закриті всі чеські університети. Тоді 1200 активістів студент-
ського руху були заарештовані та заслані в концтабори. 
Студенти України, серед яких понад 60 тис. іноземних гро-
мадян, об’єднуються зі студентством світу для вирішення 
всіх без винятку проблем сучасності, про що вони заявили 
в документах ХІХ Міжнародного фестивалю молоді і сту-
дентів (2017 р.)

Ви, наші студенти, завжди були авангардом і взірцем 
як у регіоні, так і в державі вцілому. Вам відведена най-
відповідальніша місія — процес творення й розбудо-
ви сучасної України. І це не випадково, адже новизна, 
неформальність, незаангажованість думки молодих нео-
дмінно веде до поступу й випереджаючого розвитку. 
Ваші успіхи та здобутки в навчанні, спорті, громадських, 
зокрема волонтерських, справах  — тому важливий 
доказ. Ви — наша надія і майбутнє України, важливий 
чинник соціально-економічного розвитку та духовно-
го збагачення. Умінню творчо і по-сучасному мислити, 
прагнути пізнавати незвідане, висувати мету й досягати 

свого ви навчилися завдяки набутим під час навчання 
компетенціям.

Зичимо всім вам натхнення, наполегливості та успіху 
в усіх творчих починаннях, небайдужості, здійснення всіх 
мрій і життєвих планів! Нехай ваші молоді серця напов-
няться святковим настроєм і радістю! Пам’ятайте: з вами 
Бог, батьки й учителі! Спасибі їм усім, а вам бажаємо бути 
завжди вдячними.

З повагою
І. Прокопенко, ректор
Є. Дьячкова, голова ССМ ун-ту
С. Білецька, голова профспілки студентів ун-ту

27 вересня відбулася зустріч ректора ун-ту І. Прокопенка з першокурсниками. Своїми враженнями поділився студент укр. мовно-літ. ф-ту Сергій Перков:  
«Після цієї зустрічі в мене залишилось багато приємних вражень, бо відчувається, що адміністрація ун-ту ставиться до нас з теплом та турботою.  

Після покладання квітів до пам'ятника Першій учительці, нас гостинно запросив до чаю ректор університету, розповів нам цікаві історії про себе, про університет.  
Нас було прийнято до великої та дружньої родини, і я пишаюсь, що є її членом. З нетерпінням чекаю наступної зустрічі». 
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Співробітництво

рік німецької мови в україні
Факультетом, зокрема кафедрою німецької філології, запланована низка заходів, 
пов’язаних із тим, що 2017 рік визначено як Рік німецької мови в Україні та української 
мови в Німеччині.

Заходи, присвячені Року німець-
кої мови в Україні можна розпо-

ділити за такими основними напря-
мами: виховна робота зі студентами, 
надання методичної допомоги вчи-
телям та профорієнтаційна робота 
в  школі, співпраця з  Німецькою 
службою академічних обмінів та 
Гете-Інститутом. Метою виховної 
роботи зі студентами, які вивчають 
німецьку мову, є поглиблення знань 
про Німеччину, її традиції, історію 
та сьогодення. Так, у  вересні про-
ведено квест-вікторину «Таємниці 
Німеччини» зі студентами 4-х 
курсів. Традиційними на ф-ті є 
святкування німецького Різдва та 
Великодня, до яких готуються тра-
диційні солодощі, розповідається 
про традиції, студенти читають 
вірші, співають німецькі пісні. У лис-
топаді студенти-германісти 3–6 кур-
сів ф-ту візьмуть участь у  вечорах 
німецького кіно з подальшім обго-
воренням фільмів на засіданнях 
Мовної спілки.

Цікавою була зустріч німець-
ких письменників Петри Накке та 
Ельмара Таннерта зі студентами та 
викладачами ф-ту за участі Сергія 
Жадана. На початку грудня плану-
ється вечір «Забуті імена», присвя-
чений творчості українсько-австрій-
ського письменника Юри Зойферта. 
У  рамках «Літературного діалогу» 
на ф-ті відбуваються засідання 
літературно-перекладацької студії 
студентів 3–5 курсів для ознайом-
лення з  літературною спадщиною 
Німеччини, де вони перекладають 
твори сучасних німецьких авторів.

Викладачі кафедри надають 
методичну допомогу вчителям 
німецької мови Харкова. Так на 
методичному об’єднанні вчителів 
Московського району м.  Харкова 
у ЗОШ № 141 з лекцією «Патріотичне 
виховання молоді на уроках інозем-
ної мови» виступила доц. кафедри 
Т. Кошечкіна. Для дітей дошкільно-
го віку з залученням студентів 4-го 
курсу була проведена лекція та 
творчі майстерні на тему «KIKUS». 
Щорічно викладачі кафедри беруть 
участь у  проведенні обласного 
етапу учнівської олімпіади з німець-
кої мови, захисту робіт у МАН.

Для залучення до нашого ун-ту  
майбутніх учителів німецької мови 

особливо важливою є  співпраця 
з  гімназіями 23 і  134  м.  Харкова, 
де німецька вивчається поглибле-
но. До речі, 23  гімназія традицій-
но є  базовою для проходження 
педпрактики нашими студентами. 
Разом з  гімназією і  з  Німецьким 
центром м.  Харкова розпочато 
проект, присвячений методиці 
раннього навчання дітей німець-
кої мови. У  листопаді плануєть-
ся проведення спільних заходів 
на тему «Арттерапія німецькою 
мовою». Запланована поїздка доц. 
каф. Ю.  Пивовар до Німеччини за 
фінансової підтримки товариства 
німців «Wiedergeburt» з метою мето-
дичного обміну ідеями педагогіки 
Монтесорі під час навчання дітей 
німецької мови.

З 1999 р. представники Німецької 
служби академобмінів працюють 
на кафедрі німецької філології. На 
сьогодні це Седрик Райхель, який не 
лише проводить заняття з магістра-
ми, але й співпрацює з 23 гімназією, 
зі школярами й  студентами інших 
навчальних закладах, залучається 
до популяризації німецької мови 
та культури серед широких верств 
населення.

Кафедра бере активну участь 
у програмах співробітництва міст-
побратимів Харкова та Нюрнберга. 
Так 7 жовтня в Будинку Нюрнберга 
відбулася зустріч з проф. Коллером 
(ун-т Ерланген-Нюрнберг). Було 
заплановано написання підруч-
ника для студентів-германістів. За 
підтримки Німецької служби акаде-
мобмінів та участі викладачів кафе-
дри: зав. каф. доц. В. Скачкової, доц. 
О. Сидорова, ст. викл. Н. Відюкової 
вже написано два томи Login-І, 
Login-ІІ для студентів 1–3 курсів, за 
яким працюють й інші внз України та 
книга Login-І для викладачів. Зараз 
члени кафедри працюють над ІІІ-ім 
томом підручника. У рамках проекту 
доц. О.  Сидоров проходить стажу-
вання в Німеччині.

Продуктивною є співпраця ф-ту із 
Гете-Інститутом в Україні. Викладачі 
кафедри є  частими учасниками 
семінарів, присвячених новітнім 
технологіям у викладанні німецької 
мови як іноземної.

В.А. Борисов, в/о декана ф-ту іноз. філології
В.В. Скачкова, зав. каф. нім. філол.

Ювілеї
Друзі й колеги вітають Марію Дмит рів

ну Култаєву, член-кореспондента НАПН 
України, завідувача кафедри філософії, про-
фесора, доктора філософських наук з ювілеєм!

Провідний учений-філософ, яскравий 
лектор, поліглот, вдумливий цікавий співбе-
сідник, науковий керівник цілої плеяди докто-
рів, кандидатів наук 
та майбутніх учених, 
Марія Дмитрівна, 
як ніхто інший, вміє 
пов’язати філософію 
з проблемами сього-
дення, переконливо 
підкріплює теорію 
практичним аналі-
зом. У її очах завжди 
горить молодий вогонь запалу та бадьорос-
ті. Ця мудра жінка захоплює працездатністю, 
високоморальною позицією, вражає гар-
монійним поєднанням у собі аналітичного 
розуму з гуманітарними началами, зачаровує 
декламуванням поезій Й. Гете, А. Міцкевича 
мовою оригіналу.

Колектив кафедри в цю прекрасну юві-
лейну днину бажає Вам добра і щастя, моря 
земних благ. Хай життя Ваше квітує іскристим 
розмаєм! А ще бажаємо наснаги Вам дзвінкої, 
розкрилля дум, здоров’я і любові. Натхнення 
й багато років плідної співпраці з рідним для 
Вас університетом!

Колектив кафедри філософії

З ювілеєм, Учителю!
З великою радістю й натхненням колектив 

кафедри інформатики щиро вітає завідувача 
кафедри, проф. Людмилу Іванівну Білоусову, 
яка 18 листопада 2017 р. відзначає свій ювілей.

Багатогранність Людмили Іванівни вражає, 
адже вона є талановитим науковцем, педаго-
гом, наставником, керівником, організатором 
та адміністратором. Людмила Іванівна віддано 
працює в нашому ун-ті з 1971 року, є автором 
понад 300 наукових праць, близько 30 навчаль-
но-методичних посібників. З-під її пера вийшли 
підручники з інформатики для старшокласни-
ків і учнів професійно-технічних навчальних 
закладів, посібники для досвідчених учителів 
і студентів, для молодших школярів та підлітків.

Під керівництвом професора Л.І. Білоусової 
кафедрою були 
розроблені перші 
в Україні стандарти, 
навчальні плани 
і програми підготов-
ки майбутніх бака-
лаврів, спеціалістів 
і магістрів спеціаль-
ності «Інформатика». 
Кафедра першою 
на теренах України відкрила набір на подвій-
ну спеціальність «Інформатика — англійська 
мова», магістратуру з інформатики, а стандарти, 
створені колективом кафедри, набули поши-
рення й використання в інших педагогічних 
закладах країни.

Нове дихання i  новий сенс отримали 
й обласнi шкiльнi олiмпiади з iнформатики, 
Всеукраїнськi студентськi олiмпiади 
з  iнформатики, започатковані на кафедрі, 
турнiри з iнформатики для учнiв середньо-
го i молодшого шкiльного вiку, що й наразі 
проводяться у  форматi, розробленому пiд 
керiвництвом Л.I. Бiлоусової, вiддiлення МАН, 
численнi конкурси.

Визнаний в Україні, у близькому та дале-
кому зарубіжжі науковець, Людмила Іванівна 
Білоусова дала науковий старт понад 20 канди-
датам наук. Вона є натхненницею багатьох док-
торських досліджень. Наша Людмила Іванівна 
постійно опікується участю кафедри в різно-
манітних всеукраїнських і міжнародних про-
ектах, спонукає брати активну участь у роботі 
регіональних, всеукраїнських і міжнародних 
конференцій.

У Людмилі Іванівні цілком поєднується 
зріла мудрість, досвід та завзята енергійність, 
динамічність. Вона тонко відчуває потреби 
студентів, вимоги майбутнього та йде з ним 
у ногу. Людмила Іванівна активно користуєть-
ся й упроваджує в навчальний процес новітні 
технології: scribing, twitting, blogging, е-learning, 
mobile-learning, мультимедійні інтерактивні 
технології, хмарні технології — це звичайний 
інструментарій Людмили Іванівни в роботі зі 
студентами.

Людмила Іванівна не тільки піклується 
про збереження гідних, утворених на кафедрі 
традицій, але й ініціює такі, як «Тиждень інфор-
матики», конкурс програмних розробок, англо-
мовний клуб, випуск збірника студентських 
наукових праць.

З особливою турботою Людмила Іванівна 
ставиться до підбору кадрів, згуртуванню 
колективу, створенню комфортних умов для 
роботи. Завдяки цьому на кафедрі панує не 
лише атмосфера пошуку, спiвробiтництва, 
захищеності й свободи, але й вiдповiдальності. 
Кафедра щиро вітає Людмилу Іванівну, компе-
тентного фахівця, талановитого Вчителя, вірно-
го друга, чарівну жінку з ювілеєм і бажає довгих, 
щасливих років життя, здоров’я, оптимізму, 
енергії для реалізації нових цікавих проектів!

Колектив кафедри інформатики

Увага!
З 2 жовтня 2017 року в науковій бібліотеці ХНПУ імені Г.С. Сковороди вводяться 
додаткові платні послуги:

Складання бібліографічних списків 
для наукових робіт, редагування 

бібліографічних списків для наукових 
робіт, виконання тематичних інфор-
маційних пошуків для науковців уні-
верситету, сторонніх користувачів, 
сканування документів.

Реквізити для оплати послуг:
ХНПУ імені Г.С. Сковороди:
61002, м. Харків, 
вул. Алчевських, 29,
р/р 31254278103639, ДКСУ,
МФО 820172,
ЄДРПОУ 02125585.

2 Конференція

день українСького козацтва
12 жовтня 2017 року на істфаці відбулася XVI Всеукраїнська учнівсько-студентська наукова конференція «Козацькі читання», 
присвячена Дню Захисника України та Дню Українського козацтва.

Пленарне засідання конференції відкрив ректор ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди, акад. НАПН України, Польовий 
Гетьман Слобідського козацького округу, Отаман 

ГО «ОНОЦ Українського козацтва імені Г.С. Сковороди», 
генерал-отаман УК І.Ф. Прокопенко.

Під час роботи конференції працювало 4 наукові 
секції: «Історія Запорозької Січі», «Історія Українського 
козацтва в особах», «Козацька символіка», «Актуальні 
проблеми дослідження історії України». Усього на 
істфак завітало понад 50 учасників — учнів м. Харкова, 
Харківської області та студентів нашого ун-ту. Під 

час перерв учні відвідали кафедри істфаку, науко-
во-дослідну археологічну лабораторію та Окремий 
науково-освітній центр Українського козацтва імені 
Г.С. Сковороди.

Крім цього, з нагоди Дня Захисника України студенти-
козаки кошу імені Д. Яворницького (істфак) протягом двох 
тижнів провели уроки «Козацька слава» для підшефних 
учнів ЗОШ № 10, 33, 51, 56, 139, Харківського ліцею № 141, 
дошкільнят із садочків № 338 та «Благовіст».
М.В. Луценко, доц. каф. історії України, координатор з наук. роботи істфаку;
І.В. Чернікова, доц. каф. історії України, координатор з вих. роботи істфаку

Закордонний досвід

Стажування у Фінляндії
У вересні цього року викладачі кафедри інформатики проф. Н.В. Олефіренко і доц. В.М. Андрієвська проходили наукове стажування 
у м. Гуйттінен, яке знаходиться в провінції Сатакунта західної Фінляндії.

За міжнародними дослідження-
ми, система освіти Фінляндії 
визнана однією з  найбільш 

ефективних у  світі. Фінляндія посі-
дає перше місце за показником рівня 
знань, кількістю дітей, які люблять 
читати, друге місце — у сфері при-
родничих наук, п’яте — у галузі мате-
матики. Новітні технології, унікальні 
та ефективні методики викладання, 
спеціальні програми допомоги учням, 

одні з кращих висококваліфікованих 
фахівців щорічно притягують до 
Фінляндії іноземних викладачів на 
стажування та курси підвищення 
кваліфікації.

Стажування наших викладачів 
включало інтенсивну програму: курс 
англійської мови, відвідання дитячого 
садочка, початкової школи, старшої 
школи, університету, а  також наси-
чену екскурсійну програму до міст 
Гельсінкі, Турку, Тампере.

Інтенсивний курс англійської мови 
реалізувався в таких формах: розмов-
на англійська мова, соціальна англій-

ська мова, стислий огляд граматики, 
аудіювання та спілкування, читання 
й  письмова мова. Щоденні заняття 
проводились у  невеликих групах, 
залежно від початкового рівня англій-
ської мови, з викладачами, для яких 
англійська є рідною. За підсумками 
навчання й тестування було видано 
сертифікати про рівень володіння 
англійською мовою.

Вражаючою була екскурсія до 
навчальних закладів, кожний з яких 
є дуже затишним, привабливим, має 
сучасне обладнання й надає всілякі 
зручності для організації навчаль-
ного процесу. Наприклад, садочок 
має не тільки кімнати для відпочин-
ку персоналу (окремо для чоловіків 
і жінок), але й невелику кімнату для 
відпочинку дітей, де вони можуть 
усамітнитися й пограти улюбленими 
іграшками, почитати, полежати тощо. 
Учительський кабінет у  початковій 
школі хоча й  наповнений різнома-
нітними канцтоварами і технічними 
приладами, проте це скоріше місце 
зустрічі учителів для обговорення 
поточних проблем або формування 
спільної «стратегії». Школи і  садоч-
ки пишаються роботами своїх учнів 
і щедро вивішують їх у коридорах, на 
стендах, дверях або стінах кабінетів.

У «вищій» середній школі 
м.  Гуйттінена навчається близько 
200 молодих людей 17–21-річного 
віку та 20 дорослих, які збираються 
вступати до ун-ту. Характерним для 
старшої школи є напружений графік 
навчального процесу: учні навчають-
ся 6 днів на тиждень, з 8.00 до 16.00; 
значна кількість дисциплін, серед 
яких обов’язковими є вивчення рід-
ної (фінської або швецької) мови і ще 
трьох іноземних мов (на вибір учня), 
можливість вибору рівня вивчення 
математики (базовий або погли-

блений), а також додаткових курсів 
(наприклад, психології, мистецтва).

Університет прикладних наук 
Сатакунти має тільки чотири факульте-
ти (здоров’я і благополуччя, обслуго-
вування бізнесу, логістики і морської 
техніки, а також факультет технологій) 
і здійснює підготовку майбутніх бака-
лаврів інженерії, бізнес-адміністра-
торів, фахівців з  охорони здоров’я, 
бакалаврів з  морських технологій, 
а  також магістрів з  інформаційних 
технологій. На заняттях поєднуються 
очні та дистанційні форми роботи зі 
студентами, активно впроваджуються 
групові форми організації діяльності, 
використовуються автоматизовані 
системи перевірки знань і вмінь.

Атмосфера кожного навчального 
закладу є дуже дружньою, спокійною, 
виваженою, у кожному закладі ство-
рено максимально зручні умови для 
навчання й роботи, панує глибока пова-
га до вчителя, увага до кожного шко-
ляра, до його потреб та особливостей.

Наукове стажування є  цінним 
також неформальними зустрічами 
з членами муніципалітету, ведучими 
професорами ун-ту, співробітника-
ми коледжу, учителями-практиками 
й  вихователями. У  дружній атмос-
фері всі учасники мали нагоду обго-
ворити різні аспекти успіху фінської 
освіти, почути цінні поради, отри-
мати відповіді на власні запитання. 
На нашу думку, отриманий досвід, 
професійні зв’язки та мовна пер-
спектива обов’язково будуть корис-
ними в подальшій освітній і науковій 
діяльності. Ми щиро вдячні Інституту 
міжнародної академічної та наукової 
співпраці за ретельну організацію ста-
жування й  нашому ун-ту за надану 
можливість її реалізувати.

Н. Олефіренко, проф., В. Андрієвська, доц. 
каф. інформатики

Форум

«бібліотека від ідеальної до еФективної»
під таким девізом 13–16 вересня відбувся VІІІ Львівський міжнародний бібліотечний форум, організований Українською бібліо-
течною асоціацією в межах ХХІV-го Міжнародного книжкового «Форуму видавців у Львові».

Мені пощастило представляти наукову бібліотеку 
ХНПУ імені Г.С. Сковороди на такому значному 
заході.

Програма форуму була насичена засіданнями, диску-
сіями, тренінгами, акціями.

Урочисте відкриття VIII Львівського бібліотечного фору-
му та пленарне засідання «Золотий перетин бібліотеки» 
відбулося в читальній залі наукової бібліотеки Львівського 
національного університету імені Івана Франка.

На ньому обговорювалися актуальні питання роботи 
українських та зарубіжних бібліотек.

Однією з пріоритетних тем, що активно обговорюва-
лися на заходах Бібліотечного форуму, стала адвокація. 
Учасники розглянули можливості бібліотек у реалізації 
Цілей сталого розвитку ООН до 2030 р., обговорили мож-
ливості ефективного партнерства бібліотек з урядовими 
структурами та іншими організаціями.

На форумі також було приділено увагу ще одному сві-
товому бібліотечному тренду. Учасники за програмою 
IFLA’s Global Vision Discussion обговорили майбутнє 
бібліотек, виклики та можливості, що стоять сьогодні 
перед ними.

Під час форуму бібліотекарі також обговорили: форму-
вання культури академічної доброчесності в навчальних 
закладах України та роль бібліотек і бібліотекарів; можли-
вості та перспективи використання хмарних технологій 
у роботі бібліотек вищих навчальних закладів; дизайн 
сучасної бібліотеки; європейські цінності та послуги євро-
пейських бібліотек.

На круглому столі «Тріада буття: видавництво, бібліо-
тека, читач» жваво обговорювалося створення електрон-
ного каталогу всіх нових видань за три останні роки, 
відзначено потребу книжкового ринку в  українських 
наукових виданнях, а також учасники домовились про 
подальші спільні кроки в розробці Плану дій щодо реа-
лізації стратегії розвитку бібліотечної справи на період 
до 2025 року.

Дуже цікавою була екскурсія до нової надсучасної 
бібліотеки Центру імені митрополита Андрія Шептицького 
Українського католицького університету.

Приємно було зустріти колег з усіх куточків України: 
з Полтави, Львова, Києва, Чернігова, Краматорська та ін.

Ну і як можна було не приділити час прогулянкам вулич-
ками цього загадкового місця, де майже кожна будівля 
в центрі є пам’ятником архітектури. Чотири дні форуму 
пролетіли як одна мить. Тож є, над чим подумати, чим поді-
литися з колегами, над чим працювати.
О. Коробкіна, в.о. директора наукової бібліотеки ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Партнерська взаємодія

учимоСя допомагати іншим
Кафедра соціальної педагогіки нашого ун-ту має налагоджені зв’язки і співпрацює 
з різними соціальними організаціями державного і недержавного сектору, що діють 
на території Харкова й області.

18.10.2017 року в рамках підписа-
ного договору про співпрацю з благо-
дійною організацією «Карітас Харків», 
що входить до мережі «Карітас 
Україна» і  міжнародної благодійної 
організації «Карітас», завдяки ініціа-
тиві керівника проекту «Молодіжний, 
дитячий та сімейний центр» Дар’ї 
Велигодської, на базі центру від-
бувалася зустріч керівників різних 
напрямів і програм «Карітас Харків» 
зі студентами і викладачами каф. соц. 
педагогіки нашого ун-ту.

Керівники програм центру, 
більшість з  яких є  випускниками 
і  студентами нашого ун-ту за спе-
ціальністю «Соціальна педагогіка» 
(Роза Сєдєнкова, Антон Білюк, Ірина 
Канаухова, Марія Сех), презентували 
напрями роботи, якими вони опіку-
ються, і поділилися зі студентами IV 
курсу напрацюваннями та досвідом 
надання допомоги тим категоріям 
населення, які її потребують, — дітям 
і  сім’ям переселенців, одиноким 

людям похилого віку, безробітнім та 
іншим.

Студенти під час організованої 
взаємодії висловили своє бачення 
щодо спільної діяльності з благодій-
ним фондом як волонтери, окреслили 
напрями реалізації заходів, які, завдя-
ки сформованим умінням і навичкам, 
могли б організувати і провести для 
відвідувачів центру.

Викладачам каф. соціальної 
педагогіки приємно було побачили 
результати підготовки студентів-
випускників, які працюють за обра-
ним фахом і є справжніми спеціаліс-
тами в  галузі організації соціально-
педагогічної роботи, уболівають за 
долю професії соціального педаго-
га/працівника, а також відчули небай-
дужість студентів і готовність працю-
вати на благо суспільства, надаючи 
допомогу іншим.

М.П. Васильєва, проф., зав. каф. соціальної 
педагогіки
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День писемності

Щороку в нашому ун-ті святкують 
День української писемності та 

мови. У ці дні на укр. мовно-літ. ф-ті про-
ведено ряд заходів: зустріч з Аскольдом 
Лозинським, подвижником укр. мови 
в Америці, виховний захід «Українська 
мова — серця мого подих», парад виши-
ванок «Вишиванка — твій генетичний 

код», засідання літературної студії, фото-
виставка «Україна різноманітна», випуск 
факультетської газети «Словоцвіт», 
зустріч з письменниками Харківщини, 
І етап конкурсу ім. Т.Г. Шевченка, вихов-
ний захід для учнів НВК «Новатор».

В.В. Глушич, координатор з вих. роб.  
укр. мовно-літ. ф-ту

Поради лікаря

проФілактика 
заСтудних 

захворювань
Профілактика захворювання завжди 
краще за його лікування. Існують прості 
методи, як захистити себе від гострих 
респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ).

Профілактика починається зі здо-
рового способу життя не тільки 

«у сезон», а постійно. У холодну пору 
року особливо важливо контролю-
вати температуру в  приміщенні, 
зволожувати в  ній повітря, щодня 
робити вологе прибирання, частіше 
провітрювати кімнату та привча-
ти організм до помірного клімату. 
Одягатися потрібно відповідно до 
погоди, не варто закутуватися надто 
сильно, по можливості уникати кон-
тактів з хворими людьми

Як правило, застуда починається 
з нежитю. На початку захворюван-
ня інфекція починає подразнювати 
слизову оболонку носа, через що 
відбувається її набряк і збільшується 
кількість виділеного слизу. Важливим 
для профілактики є використання 
оксолінової мазі перед виходом на 
вулицю в сезони загострень застуд-
них захворювань. Іноді не зайвим 
буде додаткове зволоження слизо-
вої носа, злегка промиваючи його 
сольовим розчином. Особливо 
корисні вдихання натуральних ефір-
них олій сосни, апельсина, лимона, 
м’яти та лаванди. Ароматерапія не 
лише допомагає привести організм 
у норму, а й підвищує імунітет.

Для профілактики хвороб і зміц-
нення імунітету важливо збалансова-
не харчування та багата на природні 
вітаміни їжа. У раціон варто додати 
фрукти, овочі та різні ягоди темно-
зеленого, червоного або оранжевого 
кольору, а також каші, м’ясо і рибу.

Для профілактики застуд і  під-
тримки імунітету особливо важли-
вим буде чіткий розпорядок дня, 
повноцінний сон та загартовуван-
ня. Не варто боятися пити холодні 
напої, їсти морозиво, ходити босоніж 
у теплу пору року. Це допоможе орга-
нізму розвинути адаптивні реакції на 
холод і природну терморегуляцію. 
Непоганою профілактикою буде 
щоденне обливання ніг прохолод-
ною, а  згодом і  холодною водою. 
Необхідно привчати себе до спорту, 
почавши із зарядки вранці. Велике 
значення для профілактики засту-
ди має особиста гігієна. Треба мити 
руки перед їжею, після відвідування 
туалету, громадського транспорту, 
будь-якого виходу на вулицю.

Найбільш ефективним способом 
попередження грипу і зменшення 
наслідків хвороби є  вакцинація. 
У першу чергу тим, у кого підвище-
ний ризик заразитися з різних при-
чин, а також їхнім близьким.

На сьогодні найбільш розпо-
всюджений вірус грипу типу А. Він 
постійно еволюціонує, тому імуні-
тет на нього надовго не зберігаєть-
ся. Через це щеплення необхідно 
робити щороку перед настанням 
холодного сезону. Епідеміологи 
щорічно спостерігають за поширен-
ням різних штамів грипу і рекомен-
дують до застосування вакцини, які 
розраховані на профілактику саме 
того вірусу, появу якого очікують 
цього року.

Проконсультуйтеся з лікарем, і він 
вам допоможе обрати спосіб запо-
бігання застуди.

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

Зустрічі

близька й далека україна
2 листопада у рамках Дня української писемності відбулася зустріч студентів укра-
їнського ф-ту з Аскольдом Лозинським, подвижником української мови закордоном, 
головою Фундації Українського Вільного Університету в Нью-Йорку.

Пан Аскольд ознайомив нас зі своїм 
творчим доробком: презенту-

вав книгу «Близька Україна: Із нью-
йоркського зошита». Це концептуаль-
не продовження попередньої книги 
А. Лозинського «Моє бачення» (2015 р.). 

Аскольд Лозинський — відомий громад-
ський діяч, президент Світового конгресу 
українців (1998–2008), який народився 
в сім’ї українських емігрантів. Дмитро 
Павличко у вступній статті до книги пише: 
«Народжений і вихований в український 
родині в Нью-Йорку Аскольд Лозинський 
добре знаний у політичних колах усього 
світу. За фахом — юрист, за вдачею — 
нестанно протестуючий шукач справдли-
вості, за світоглядом — сформований іде-
ями Організації Українських Націоналістів 
і глибокою шаною до збройної, націо-
нально-визвольної боротьби УПА».

Праця над книгою «Близька Україна» 
тривала протягом півроку, адже, як 
зазначив редактор, велике дерево 
повільно росте. Пан Аскольд дав пора-
ду своїм читачам щодо дослідження 
його праці: «Не намагайтеся прочитати 

всю книгу за один раз, 
бо ви просто поринете 
в  сон. Прочитайте хоча 
б одну статтю на тиждень. 
Повірте, після цього ваше 
життя вже почне змінюва-
тись». Автор уміло володіє 
українською мовою, знає 
всі особливості нашої 
культури та ментальнос-
ті, бажає, щоб українська 
мова у світі була не менш 
популярна, ніж англійська. 
«Я закликаю своїх дітей 

у хаті розмовляти тільки рідною україн-
ською!» — каже пан Аскольд.

Головна ідея «Близької України» — це 
бажання допомогти рідній нації змінити 
ситуацію в Україні на краще. Автор із пер-
шої до останньої сторінки дає нам гарні 
поради про побудову Батьківщини — 
країни наших дітей. 

Приємним подарунком для всіх 
гостей зустрічі стала книга «Близька 
Україна» з особистим автографом авто-
ра та редактора.
В.В. Глушич, к.пед. н., координатор з вих. робо-

ти укр. мовно-літ. ф-ту

Дебют-2017

вітаємо нові таланти!
Першою можливістю для майбутнього вчителя проявити себе як творчу осо-
бистість є традіційний масштабний Фестиваль талантів першокурсників, який 
у цьому році проводився в стінах нашого університету 23–26 жовтня.

Першим етапом було проведен-
ня Дебюту на кожному з  ф-тів. 

Концерти вдалося вибудувати близь-
ко до специфіки майбутньої профе-
сії, тому на всіх ф-тах відчувалась їх 
неповторність та особливість. А най-
більше запам’яталися ті, кому вдалося 
підкреслити її найяскравіше. Фізмат 
завжди радує своєю індивідуальністю, 
це виявилося зокрема в театральному 
жанрі. З  успіхом виступила команда 

КВК. Студенти дошфаку за допомогою 
театральної композиції в гумористич-
ній формі дуже цікаво показали життя 
вихователя. А на ф-ті іноземної філоло-
гії основною концепцією був «Творчий 
політ авіалайнера Дебют-2017», студен-
ти демонстрували не лише свої таланти, 
але й володіння мовами, що вивчають 
в ун-ті.

Фестиваль відзначився і  тала-
новитими вокалістами, особливо 
на ф-тах початкового навчання, 
природничому, фізичного вихо-
вання і  спорту, українському 
мовно-літературному та ф-ті мис-
тецтв. Приємно здивував парадний 

ансамбль барабанщиць, у  якому 
об’єдналися студенти дошкфаків-
ці, початківці та фізматівці. Творчі 
колективи ун-ту поповнились чит-
цями, акторами, вокалістами, музи-
кантами та хореографами.

В огляді брало участь понад 700 тала-
новитих першокурсників. Усі ф-ти наго-
роджені грамотами, святковими пиро-
гами та бурхливими оплесками від задо-
волених глядачів. Журі, до складу якого 

входили керівники творчих колективів 
Молодіжного центру, викладачі кафедр 
та представники Спілки молоді, відібра-
ло 30 кращих номерів.

І лише після цього відбулася головна 
подія — гала-концерт «Дебют першо-
курсників — 2017», у якому кожен ф-т 
заявив про себе. Концертна програма 
була яскрава та різноманітна, підкори-
ла всіх глядачів і залишилася в пам’яті 
першокурсників, сподіваємося, на все 
життя.

Попереду ще багато цікавих студент-
ських років! Бажаємо всім натхнення та 
творчих злетів!

Д. Жорник, режисер Молодіжного центру

3
Патріотичне виховання

козацькі коші універСитету
Уже 15 років діє громадська організація «Окремий НОЦ Українського козацтва імені Г.С. Сковороди», яку очолює ректор, Польовий 
Гетьман Слобідського козацького округу, генерал-отаман І.Ф. Прокопенко.

У межах університетського козаць-
кого руху діє 14 факультетських 
кошів, кожен з  яких має назву, 

девіз, емблему та головні вектори діяль-
ності, виходячи зі специфіки роботи:

КК імені І. Сірка (ф-т ФВ і спорту) попу-
ляризує та пропагує здоровий спосіб 
життя серед молоді, бере активну участь 
у святах, є щорічним співорганізатором 
спортивних змагань за «Кубок Отамана» 
серед учнів та студентів.

Кіш імені Д.  Яворницького (істфак) 
16 років поспіль є організатором кон-
ференції «Козацькі читання», конкурсу 

«Найкраща писанка» . У ЗМІ, зокрема газе-
ті «Учитель», систематично публікуються 
статті про українське козацтво. Козаки-
студенти є частими гостями з уроками 
«Козацька слава» в школах м. Харкова 
та області.

Кіш «Берегині» ф-ту початк. навчан-
ня здійснює духовно-ідеологічний 
комплекс заходів, спрямованих на від-
родження національного духу, через 
пропаганду козацького способу життя. 
Систематично відбуваються засідан-
ня Етноклубу, відвідання Військово-
медичного клінцентру Північного регіону, 
участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій 
військово-патріотичній грі «Джура».

Кіш імені Г.  Квітки-Основ’яненка 
укр. мовно-літ. ф-ту співпрацює 
з Нововодолазькою гімназією №1, гімназі-
ями №№ 6, 23, 55, 116, 141, 144 м. Харкова, 
ліцеями №№ 107, 149, «Професіонал», спе-
ціалізованими школами № 99, 156.

Кіш фізмат ф-ту «Краяни» активно під-
тримує зв’язок із вихованцями школи-
інтернату №14. Постійно діє благодійна 
акція «Мирне небо» зі збору допомоги 
для постраждалих бійців у Військово-

медичному клінічному центрі реабіліта-
ції; проводить збір одягу для вимушених 
переселенців із Луганської та Донецької 
області.

Кіш імені Петра Дорошенка ф-ту іно-
земної філології здійснив цикл круглих 
столів «Тема козацтва в  Українському 
мистецтві слова», «Видатні постаті у тво-
ренні Української державності». У школах 
№ 109 та № 17 було проведено урок-лек-
цію «Доба козаччини: ретроспективний 
погляд». 

Творчі мистецькі колективи кошу 
імені Василя Верховинця (ф-т мистецтв): 

народний камерний хор «Ювента» (кер. 
В. Королевський) і народний ансамбль 
народного танцю «Зорецвіт» (кер. 
О. Лиманська, К. Редько), концертно-про-
світницька діяльність яких спрямована 
на національно-патріотичне виховання 
глядача, розвиток традицій, пов’язаних 
з жанром козацьких пісень і танців.

Козацький кіш «Нащадки козацького 
роду» економфаку розробив слоган: 
«Бути козаком — відповідально!» та здій-
снює волонтерську діяльність у військо-
вій частині А 0301 (військовий шпиталь); 
працює з дитячими будинками.

Козацький кіш «Слобожанські бере-
гині» ф-ту славістики бере шефство над 
дитячими будинками та притулками, 
допомагає постраждалим в АТО, пере-
селенцям та учням школи-інтернату 
№ 4 м. Харкова «Обдарованість».

КК імені Пилипа Орлика юрфаку здій-
снює просвітницьку та волонтерську 
роботу в гімназії № 119, ЗОШ № 154 та 
№ 17.

Кіш «Слобожанські майстри» худграфу 
веде постійне шефство над вихованцями 
Центру соціально-психологічної реабі-

літації дітей м. Харкова, залучається до 
збереження творчої спадщини козацтва, 
є постійними учасниками відповідних 
конкурсів.

Кіш «Дружина» ф-ту дошкільної осві-
ти має шефство над ясла-садком № 354 
Харкова, виховує в майбутніх козачат 
повагу до українських традицій.

Діяльність КК імені Б. Хмельницького 
природничого ф-ту формує серед молоді 
знання екологічної культури, здорового 
способу життя, активно співпрацює 
з базовими школами, та з еколого-нату-
ралістичними організаціями та відділами.

Козацький кіш імені М. Грушевського 
ф-ту психології та соціології встановив 
зв’язки із Благодійним фондом «Карітас 
України» з  реалізації соціальних про-
грам у  роботі з  вимушеними пересе-
ленцями; молодіжною громадською 
організацією «Імпульс», благодійними 
фондами «Майбуття і  Надія», «Благо», 
Всеукраїнською благодійною органі-
зацією «ДЕПОЛЬ-Україна»; співпрацює 
з Товариством Червоного Хреста України 
у  навчанні навичкам надання першої 
допомоги та з Голландським благодійним 
фондом «Дихання» з реалізації соціально-
педагогічних проектів.

Кожного року в козачата посвячуєть-
ся понад 300 учнів зі шкіл м. Харкова та 
області, у конкурсах беруть участь понад 
150 школярів, до лав Українського коза-
цтва залучається понад 800 студентів. 
Саме ці заходи стали візитною карткою 
ун-ту та Центру.

Поєднання зусиль кошів сприяє їх 
результативності в  ім’я українського 
народу!

І.В. Чернікова, доц. каф. історії України, коор-
динатор з виховної роботи

Вишкіл — гра

я — українець!
Захід проводився на території табору БФ «Країна понад усе». Окрім команди з нашого ун-ту, були представники з інших дев’яти 
вишів Харківщини, представники ХОДА, Адаптаційного центру, Центру волонтерів у м. Харкові.

28 вересня 2017 р. студенти ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди взяли участь у вишкіл-грі 
«Я — Українець». У грі було передбачено 
роботу 7-ми майданчиків: «Тактична меди-
цина», «Творча майстерня», «Відун», «Міцна 
нація», «Патріотичне інтерв’ю», «Нащадки 
вільних», «Інформаційна безпека». До скла-
ду нашої команди увійшли представники 
різних факультетів, а саме: історичного, 
початкового навчання, українського мов-
но-літературного, фізичного виховання 
і спорту, психології та соціології та еко-
номічного факультетів. Усього в команді 
було 10 учасників. Ми проявили себе як 
найактивніші, це помітили абсолютно всі. 
Члени нашої команди «Сковородинівці» 

визначились з девізом, яким стали слова 
ректора І.Ф. Прокопенка: «Освіта збере-

же Україну!». Протягом гри відчувався 
дух суперництва, адже всі команди пока-
зали себе як завзяті козаки й берегині. 
Виборовши ІІІ місце, ми були нагороджені 
сертифікатами, тортом, а найголовніше — 
Кубком. Усі команди спробували смачної 
каші й гарячого запашного запашного чаю.

Щиро дякуємо організаторам заходу. 
Ми отримали масу позитивних емоцій, 
познайомились зі студентами інших ун-тів 
і довели, що патріотизм у наш час посідає 
вагоме місце і його необхідно плекати 
в душі кожної людини. На мою думку, 
такі заходи є дуже корисними і повинні 
проводитися частіше.

Міла Водяницька, ІІ курс, істфак

Науковий досвід

академічна мобільніСть Студентів іСтФаку
Міжнародній академічній мобільності, що надає змогу студентству набути досвід проведення науково-дослідної роботи та впровадження її результатів, розширити свої 
знання в усіх областях європейської культури.

Тільки за перший місяць навчан-
ня студенти істфаку взяли участь 
у  двох міжнародних проектах, 

а саме: 4–6 вересня 2017 р. студентка 
VI курсу Владислава Булгакова мала 
змогу виступити із доповіддю (наук. 
кер. — проф. С.В. Бережна) на Ризькому 
форумі, який об’єднував V Міжнародну 
конференцію «Музеи Холокоста 
и памятные места в посткоммунисти-
ческих странах: вызовы и возможнос-
ти» та ІІ Круглий стіл «Сучасні пробле-
ми толерантності». Було прослухано 
багато цікавих доповідей, відвідано 
екскурсії єврейською Ригою та музей 
Голокосту на місці Ризького гетто за 
часів Другої світової війни.

З 10 по 15 вересня 2017 р. студент-
ка VI курсу Ілона Вовк брала участь 
у  третій частині освітнього курсу 
«Геноцид євреїв Європи: історична 
перспектива та підходи до вивчен-
ня», що проходив у  Берліні (наук. 
кер. — проф. С.В. Бережна). Освітній 
курс проводив Український центр 
вивчення історії Голокосту спільно 
з Музеєм та Меморіалом «Будинок 
Ванзейської конференції» за підтрим-
ки Посольства Німеччини в Україні. 
Протягом семінару 15 учасників з різ-
них міст та університетів України від-

відали меморіальні та пам’ятні місця 
Берліну, познайомилися із підходом 
до політики пам’яті в  Німеччині, 
обговорили перспективи та підходи 
в питаннях дослідження історії Другої 
світової війни, Голокосту в порівнянні 
України та Німеччини.

Студенти істфаку повернулися задо-
волені: з новими емоціями, враження-
ми, готовністю брати участь у нових 
наукових проектах та ділитися своїм 
досвідом з молоддю.

М.В. Луценко, доц. координатор з наукової 
роботи істфаку

14 жовтня 2017 р. студенти та викладачі всіх факультетських кошів у складі делегації ХНПУ імені Г.С. Сковороди  
на чолі з ректором І.Ф. Прокопенком узяли участь у міській церемонії покладання квітів  

до пам’ятника видатного кошового отамана, харківського полковника Івана Сірка
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Пам’ятаємо

3–4 листопада — це трагічні дні для єврей-
ського, польського й українського народів, 
бо в цей день 1943 р. в німецькому концта-
борі в Майданеку було розстріляно 18000 
ув’язнених, а в 1937–1938 р. р. убито понад 
9000 українських письменників, поетів, уче-

них. Студенти укр. мовно-літ. ф-ту разом із рек-
тором І.Ф. Прокопенком вшанували пам’ять 
загиблих. Пам’ятаймо ж про ті жахливі злочини 
й не даймо цьому повторитися знову!

К. Москаленко, М. Верман,  
укр. мовно-літ. ф-т

Цікава зустріч

Феєрія музики
23 жовтня на істфаці відбулося справжнє свято пісні — творчий вечір провідного 
соліста ХАТОБу імені М.В. Лисенка, баритона Володимира Козлова.

Усі глядачі відчули шквал позитивних 
емоцій, професіоналізм та щире вико-

нання учня однієї з провідних українських 
співачок, професора, Народної артистки 
України Валентини Арканової, яка за життя 
підготувала понад 30 видатних солістів.

Для викладачів та студентів, які завіта-
ли на зустріч, було дуже цікаво та неспо-
дівано познайомитися с  різноманітним 
за жанром репертуаром виконавця, від 

якого з’явилося відчуття 
затишку і тепла.

Історичний факуль-
тет дякує Володимиру 
Козлову за можливість 
поринути в  яскравий 
світ музики та хоч на 
мить доторкнутися до 
прекрасного! 

Любов Нужненко, IV курс, істфак

Похід

оСінь — туриСтична пора
25 та 29 вересня студенти І та ІІ курсу укр. мовно-літературного ф-ту взяли участь 
у навчально-туристичному поході.

У програмі походу було заплановано як 
військово-патріотичні заходи під керів-

ництвом викладачів та курсантів ХНУ пові-
тряних сил імені І. Кожедуба, так і спортивні 
конкурси.

Курсанти навчили всіх бажаючих орі-
єнтуватися в лісі за допомогою компасу 
та карти, надали уроки влучної стрільби, 
провели конкурс зі збирання та розбиран-
ня автомату.

Дівчата-господарочки показали свою 
вправність під час конкурсів «Найкращого 
кулешу» та «Похідного бутерброду».

Студентам було запропоновано ряд 
завдань: загальна естафета з перенесення 
поранених, спільні творчі номери. Найкращих, 
найкреативніших та найталановитіших було 
нагороджено солодкими подарунками.

Студенти вдячні деканату українсько-
го ф-ту, доц. каф. фізвиховання Жанні 
Олексіївні Цимбалюк, кураторам груп 
та курсантам за допомогу в  організації 
походу. Сподіваємося на подальшу спів-
працю з Університетом повітряних сил.

Є. Дьячкова, Г. Рекало, IV курс,  
укр. мовно-літ. ф-т

Педпрактика

відшукай Своє літо!
Організаційно-виховну практику цього літа я та багато моїх однокурсників про-
ходили в ПЗОВ «Зелена гірка», розташованому в с. Водяне.

Перші дні минули швидко й цікаво, але 
це були найважчі дні практики. Я бук-

вально планувала кожну хвилину життя 
загону. Часто доводилося щось змінюва-
ти й імпровізувати, щоб діти не сумували 
й були постійно чимось зайняті.

Разом з вихованцями ми вчили пісні, 
складали девізи й навіть написали гімн 
загону. Велика увага приділялася рухли-
вим іграм на свіжому повітрі. Кожна дитина 
мала змогу відвідувати гуртки: рукоділля, 
умілі ручки, квілінг. Ми провели дуже багато 
заходів, ігор, спортивних змагань.

Великих труднощів у роботі з дітьми 
в мене не було.

Протягом практики ми навчились орга-
нізовувати дисципліну в дитячому колек-

тиві, терпляче ставитись до неприємних 
ситуацій і правильно на них реагувати, 
враховувати індивідуальні особливості 
дітей, їхні можливості, нахили, інтереси, 
здібності.

Я зрозуміла: якщо вожаті, педагоги-
організатори, класні керівники, учителі 
творчо підходять до проведення дозвіл-
ля дітей, використовують нові форми 
навчального й  виховного процесу, 
добре володіють методикою організа-
ції різних заходів — вони на правиль-
ному шляху до маленьких сердець своїх 
вихованців, до великої країни під назвою 
«Дитинство».

Анна Омельченко, 42 група укр. мовно-літе-
ратурного ф-ту

Пригадую початок свого 
табірного шляху, який 

розпочався ще в  «далекому» 
1996 році.

Кажуть, що перший досвід 
запам’ятовується краще, але я, 
якщо чесно, згадую з тієї зміни 
тільки бешкетних малят-семилі-
точок з нашого загону й те, як ми 
в перші пару годин разом з ними дуже-дуже 
прагнули додому, до мам, а потім закрути-
лося-завертілося й захопило в полон, тому 
що робота вожатої весела, творча й актив-
на — узагалі така, як я люблю!

Я сама пройшла шлях від вожатої до 
керівника виховної практики студентів, 
чим займаюся понад сім років.

Головним завданням вожатих, вважаю, 
допомагати дітям цікаво й весело відпо-
чити. Нам необхідно переживати хвилини 
радості й тривог, бути однією родиною 
й учитися дружити.

Цього року студенти ф-ту 
психології і соціології були на 
практиці в  таборах та оздо-
ровчих центрах. Як і щороку, 
окрім загальних звітів, у тісному 
студентському колі я отримую 
море студентських вражень, 
переживань, смішних і не дуже 
спогадів про дітей, їхніх батьків, 

роботу з колегами й загальну організацію 
роботи таборів.

Уцілому організаційно-виховна практи-
ка ф-ту психології і соціології спеціальності 
«Психологія» у 2017 році досягла своєї мети, 
студенти оволоділи професійними уміння-
ми вожатих.

Тож студентська практика, як на мене, — 
трамплін для професійного зростання.

Т. Єльчанінова, доц. каф. практ. психології, 
відповідальна за організацію виховної практики 

від ф-ту псих. і соц.

4
Думка

життя 
першокурСника
Довелося подолати дуже довгий шлях, 
щоб вступити до сковородинівського 
ун-ту: численні курси та репетитори, 
профорієнтація, безсонні ночі в очікуван-
ні результатів ЗНО та вступна кампанія.

Сьогодні ми вже студенти І курсу 
істфаку і  пишаємося цим. Мені 

з дитинства подобалося вивчати нові 
дати, терміни, події, історію життя 
видатних осіб. За два місяці навчання 
першокурсники встигли багато чого 
пережити й уже з перших днів із задо-
воленням почали вивчати історію. На 
лекціях професіональні педагоги роз-
повідають нам багато нової інформа-
ції, а на семінарах відбуваються чис-
ленні дискусії, розв’язуються цікаві 
питання, реалізуються різні методи та 
прийоми пізнання історичної науки. 
Ми всі були просто вражені рівнем 
викладання та вимогами до студен-
тів, оскільки це все сприяє всебічному 
розвитку першокурсника.

Крім того, ми розвиваємося завдяки 
низці захоплюючих заходів: 31 серпня 
нас гостинно зустріла велика сково-
родинівська родина. Я пам’ятаю той 
солодкий коровай та усміхнені облич-
чя моїх однокурсників, виступи різних 
молодіжних гуртків. Нас вразила дуже 
пізнавальна екскурсія до музею історії 
університету. Визначальною подією 
стала поїздка до Сковородинівки: 
веселі пісні в автобусі, польова каша, 
запальні командні ігри, які допомогли 
нашому потоку здружитися. Посвята 
в  козаки викликала хвилю патріо-
тичного піднесення на нашому курсі. 
Цей захід показав, що ми дійсно одна 
велика родина.

І як не згадати турпохід! Ми брали 
участь у багатьох змаганнях та кон-
курсах, де істфак дуже добре себе 
презентував.

Цікавою є  і  наукова діяльність. 
Зокрема перша конференція прохо-
дила в Держпромі та була присвяче-
на закінченню Другої світової війни. 
Тут я отримала свій перший досвід 
як доповідач. Друга конференція 
була міжнародною. До ун-ту приїха-
ли найкращі історики з усієї України, 
а також з Туреччини та Греції. А конфе-
ренція «Козацькі читання» дала змогу 
попрактикуватися в написанні науко-
вих робіт та в публічних виступах.

І як же не згадати нашу сенсаційну 
подію — Дебют першокурсника–2017! 
Було дуже весело разом писати сцена-
рії, вигадувати номери, працювати над 
декораціями, проводити репетиції.

Крістіна Кремениця, І курс, істфак

Проект

Студент  
на один день

24 жовтня на істфаці стало гамірно 
та гучно.

Усю цю атмосферу позитиву та 
веселощів створювали старшо-

класники шкіл, які завітали до студентів 
у гості за просвітницькою програмою 
«Студент на один день». Школярі мали 
можливість відчути себе справжніми 
студентами, відвідавши лекції наших 
викладачів; пройти квест на перевірку 
кмітливості та знань з теми «Мій універ-
ситет — моя гордість!». Під час квесту 
відвідати всі кафедри, науково-дослідну 
археологічну лабораторію, книгосхо-
вище ун-ту, Окремий науково-освітній 
центр Українського козацтва імені 
Г.С. Сковороди, де мали відповісти на 
запитання для проходження маршруту.

Учні мали змогу поспілкуватися 
з  деканатом істфаку та поставити 
питання, що їх цікавлять. Приємним 
завершенням дня стало нагородження 
учасників програми «Студент на один 
день» пам’ятними сертифікатами та 
грамотами за перемогу у квесті

27 жовтня абітурієнти продовжили 
знайомство з університетом та істфа-
ком під час «Дня відкритих дверей». 
Бажаємо абітурієнтам-2018 вдалого 
складання ЗНО та швидше долучитися 
до нашої великої сковородинівської 
родини!

Любов Нужненко, IV курс, істфак

Мальовничою Україною

пізнаючи україну, пізнаємо Себе
Укр. мовно-літературний ф-т має вже тривалу традицію колективних подорожей весною та восени. Тоді нас нестримно манить 
дорога, спокушає на нові пригоди, спонукає до нових знайомств.

Минулої осені ми відвідали батьківщину українсько-
го козацтва — славне місто Дніпро і його перли-
ну — музей-квартиру видатного історика Дмитра 

Яворницького.
Потім спрямували маршрут у столицю українського 

прикладного мистецтва — село Петриківку. Зазначу, що 
таких позитивних емоцій під час майстер-класу багато 
хто з нас давно не відчував. Інколи легке розчарування 
у власних малярських здібностях цілком компенсувалося 
спогляданням над творчим поривом колег, які, кусаючи 
губи й висовуючи язики, виводили шедеври.

Навесні ми вирішили продовжити поповнювати скарб-
ничку вражень уже дводенною мандрівкою благословен-
ною Чернігівщиною. Першим на нашому маршруті став 
український некрополь — Батуринська фортеця. За силою 
вражень, отриманих від побаченого й почутого, ця екс-
курсія була однією із найбільш сильних.

Усім сподобалися й Новгород-Сіверський з його окра-
сою — музеєм «Слова о полку Ігоревім», і батьківська хата 
Олександра Довженка на березі Десни в с. Сосниця, і музей-
садиба Михайла Коцюбинського в Чернігові та й сам над-
звичайно красивий Чернігів з його соборами й валами.

Восени ми вирішили більш глибоко ознайомитися 
з окрасами Чернігівщини, і вже 7–8 жовтня відвідали напро-
чуд цікаві й красиві місця.

Отже, ми побували на екскурсії в обласному історико-
меморіальному музеї-заповіднику Пантелеймона Куліша 
«Ганнина Пустинь», погуляли алеями, якими колись ходили 
Т. Шевченко, В. Забіла, І. Франко, І. Пулюй, Марко Вовчок, 
Опанас Маркевич, М. Костомаров, відвідали особливе 
місце — поховання Пантелеймона Куліша і його дружини 
Ганни Барвінок.

Наш шлях простелився також і  до меморіального 
комплексу, присвяченого пам’яті героїв Крут, а потім — 
до меморіального музею, розташованого у  с.  Заньки, 
експозиція якого присвячена життєдіяльності корифея 
української сцени, першої народної артистки України 
Марії Заньковецької. А ще ми відвідали музей «Поштова 

станція» та історико-краєзнавчий музей у Ніжині, а також 
музей М.В. Гоголя.

Нам пощастило побувати в Качанівці — садибі кількох 
поколінь поміщиків Тарновських, у якій бували Т. Шевченко, 
М. Гоголь, В. Штенгберг, В. Забіла, С. Гулак-Артемовський, 
Д. Яворницький. М. Глінка. Крім палацового комплексу, 
в Качанівці ми оглянути Георгіївську церкву (XIX ст.), аль-
танку М.І. Глінки з гротом, а також парк.

З великим зацікавленням ми ознайомилися із сади-
бою й чудовим палацо-парковим ансамблем П. Галагана 
в с. Сокиринцях, де зараз розміщено кімнату-музей відо-
мого кобзаря Остапа Вересая.

Звісно, ми трошки втомилися, але ще більше відчули 
насолоду від споглядання й пізнання нового й прекрасного, 
від замилування Україною, від невимушеного спілкування 
один з одним, від щирого обміну враженнями. 

Н.В. Піддубна, докторант каф. укр. мови

Фестиваль іграшок

до таємниць дитячої душі
24 вересня у Всеукраїнський день дошкілля та напередодні Дня вихователя ф-т дошкільної освіти взяв участь у «Фестивалі 
іграшок-2017» у Центральному парку культури й відпочинку імені Горького.

Викладачі та студенти продемон-
стрували харків’янам та гостям 
міста чарівний світ авторської 

ляльки, зокрема ростові, рукавич-
ні, тростинні ляльки театрального 
колективу «Райдуга казок». Феєричне 
дійство з ляльками на центральній алеї 
парку відтворило радісну атмосферу 
дитинства та відчуття чарівної казки 
для всіх присутніх.

На фестивалі була презентована 
виїзна експозиція Музею іграшки, який 

створеного на нашому ф-ті. Серед екс-
понатів виставки — колекційні ляльки, 
убрані в автентичні плахти й вишиван-
ки. Окремо продемонстровані етно-
ляльки — традиційні народні мотанки 
в авторських інтерпретаціях.

Скарбничкою народної традиційної 
культури є українська народна іграш-
ка, що розвивалася, удосконалювала-
ся та урізноманітнювалася протягом 
багатьох століть. Вона й нині відіграє 
свою роль в  ознайомленні дітей 

з духовною спадщиною українського 
народу, знайомить з  характерними 
особливостями кожного регіону нашої 
країни. Багатоаспектність народної 
іграшки характеризується й тим, що 
вона є засобом виховання й навчання, 
елементом дитячої гри.

Тому наша експозиція зібрала 
велику кількість дітей, охочих взяти 
участь у майстер-класах з виготовлен-
ня ляльок-мотанок, іграшок з паперу 
та декоративних прикрас у  техніці 
квілінгу. Ці майстер-класи прове-
ли викладачі кафедри естетичного 
виховання і  технологій дошкільної 
освіти: проф. Л.Є.  Перетяга, доцен-
ти М.О.  Давидова, Ю.О.  Соловйова 
і Н.О. Шевченко. Допомагали їм у цій 
захоплюючій діяльності студенти 
ф-ту, які навчаються за спеціалізацією 
«Образотворче мистецтво» та для яких 
участь у фестивалі стала чудовою мож-
ливістю поринути у світ дитячих мрій, 
наблизитись до таємниць дитячої душі.

М.О. Давидова, доц. каф. естет. виховання 
і технологій дошк. освіти

Екологічна акція

Свято врожаю
Щорічно в стінах ХНПУ імені Г.С. Сковороди відбувається екологічна акція «Земле моя, мій рідний край — роди та процвітай», 
організатором якої є природничий ф-т.

Відкрив свято ректор ун-ту 
І.Ф.  Прокопенко, виступ якого 
викликав сильні емоції у гостей 

своєю щирістю та душевністю. Разом із 
деканами ф-тів він ознайомився із тема-
тичними композиціями, що були пред-
ставлені. Кафедра хімії пропонувала 
досліди, що дозволяють виявити фаль-
сифікати меду. Проф. Т.О. Гринченко як 
завжди здивував розмаїттям сортів, що 
вирощує. Представники Ін-ту рослин-
ництва імені В. Юр’єва НААН України 

демонстрували зразки генофонду куль-
турних рослин та їх диких спів родичів. 
Працівники нашого ботанічного саду 
представили врожай каламантінів 
і гранату, що отримано в умовах оран-
жереї, а також декоративні рослини 
відкритого ґрунту. Як завжди, студен-
ти-туркмени пригощали смачними 
туркменськими стравами, а студенти-
українці демонстрували цікаві сорти 
плодів і овочів і пригощали учасників 
свята національними стравами.

Природничий ф-т тривалий час 
підтримує дружні стосунки із Поко-
тилівською станцією юних натура-
лістів Харківського р-ну, яки при-
везли незвичайні вироби з  при-
родного матеріалу. Цікава наукова 
експозиція була представлена каф. 
валеології філософського ф-ту ХНУ 
ім. В. Каразіна. Учні Харківського пед. 
ліцею №4 здивували своїми компо-
зиціями із природного матеріалу, 
овочів та фруктів. Надзвичайні та 
смачні композиції виготовили учні 
гімназії №178 «Освіта», ліцею №141, 
ЗОШ №111, №164, №26, Центру ДЮТ, 
Харківського обласного Палацу дитя-
чої та юнацької творчості.

Гості отримали справжнє задово-
лення від концерту, який передував 
відкриттю акції, дегустації страв, зна-
йомства з українськими традиціями 
і одягом. Наш університет — це дружня 
родина cковородинівців. І, як осінь — 
щедра господиня, так і ми раді поділи-
тися своїм надбанням.

Я.В. Гончаренко, доц. каф. ботаніки


