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З Новим         роком!
З

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

авершується 2017 рік, який був непростим для всіх громадян України,
але колектив працював стабільно, наш заклад залишався провідним
галузевим університетом, який готує сучасного вчителя, спираючись на
нові можливості й традиції та вже прийняті закони про освіту. У цьому
році нам вдалося зберегти кадровий потенціал і не втратити його якість,
стабілізувати обсяги та якість прийому студентів. Наприкінці року
всі факультети вчасно завершили підготовку документації для
акредитації спеціальностей. Я дуже вдячний кожному члену нашої
великої сковородинівської родини за плідну працю, за відданість
Україні й освіті. Радію, що наш ун-т, незважаючи на об’єктивні
труднощі, виконував свою основну функцію — підготовку
майбутнього Вчителя для української школи, справжнього
громадянина, патріота, професіонала. У 2017 році ун-т закінчили
близько 3000 випускників усіх форм навчання. Проведено понад 50

науково-практичних конференцій. Світ побачив нові монографії, підручники
та посібники. Проведені заходи до 295-річчя видатного сина українського
народу, поета, філософа і педагога Григорія Савича Сковороди, ім’я якого
наш університет носить уже 95 років. Порадували нас спортсмени й художні
колективи, які по праву стали кращими в університетському Харкові і мають
високий рейтинг у державі. Козаки, члени козацького Центру, волонтери,
студентський актив виконали великий обсяг заходів з національно-патрі
отичного виховання.
Сподіваюсь, що Рік Жовтого Собаки, що символізує за східним календа
рем доброту, відданість, справедливість, дасть надію для кожного українця
та стане роком миру і прогресу.
З Новим роком Вас, дорогі сковородинівці! Здоров’я Вам, достойних зарп
лат і стипендій! Нехай Господь Бог береже Вас усіх і посилає щасливу долю!
З повагою
І. Прокопенко, ректор

Переможці–2017

Іменні стипендії

У

першому семестрі 2017/2018 навчального року 7 студентів нашого університету за
відмінне навчання та активну громадську діяльність отримали такі іменні стипендії:
Академічну стипендію Президента України отримали Анна Сергіївна Божко,
ІІІ курс природничого ф-ту, Дмитро Олександрович Прочкарук, ІІІ курс історичного
ф-ту, Катерина Сергіївна Мамонтова, ІV курс українського мовно-літературного ф-ту.
Іменну стипендію Верховної Ради України отримали Анна Сергіївна Гонтар, VІ
курс ф-ту фізвиховання і спорту та Аліна Олександрівна Клець, ІV курс історичного ф-ту.
Обласну стипендію отримав Олексій Олександрович Божко, ІV курс ф-ту пси
хології та соціології.
Обласну стипендію для осіб із числа дітей-сиріт отримала Кароліна
Олександрівна Хрипливець.
Вітаємо кращих студентів університету та бажаємо нових досягнень у 2018 році!
Навчальний відділ

Постанова

Vivat професійним, активним, відданим своїй справі! Новорічний подарунок студентам

Наприкінці року Вчена рада ун-ту традиційно відзначає викладачів за високі професійні досягнення, за плідну педагогічну діяльність, відданість своїй справі, активну
громадську роботу.

У

цьому році почесне
звання «Людина
року–2017» з вручен
ням пам’ятного посвідчення,
стрічки «Людина року–2017»
та грошової винагороди при
своєно:
Бойчуку Юрію Дмитровичу,
проф., доктору пед. наук, зав.
каф. спеціальної інклюзивної
і здоров’язбережувальної освіти;
Юр’євій Катерині Анато
ліївні — доктору пед. наук, доцен
ту, проф. кафедри початкової,
дошкільної та професійної освіти.
Переможницею в номінації
«Краща кафедра з науководослідної роботи» визнано
кафедру олімпійського і про

фесійного спорту та спортив
них ігор (зав. кафедри — проф.
Козіна Жаннета Леонідівна).
«Кращим науковцем»
визнано Ушкалова Леоніда
Володимировича, доктора
філол. наук, проф., проф. каф.
укр. та світової літератури.
«Кращим молодим науковцем» став Шабанов Роман
Іванович — доктор юрид. наук,
проф. каф. цивільно-правових
наук і господарського та трудо
вого права.
«Кращою спортсменкою»
визнано Дєлову Катерину
Олександрівну — ст. викл. каф.
циклічних видів спорту, призера
Всесвітніх ігор (2017 р.)

Кращими за результатами
анкети «Викладач очима
студентів» стали: Микитюка
Сергія Олександровича —
доктора пед. наук, проф. каф.
філософсько-психологічної
антропології; Локшину Юлію
Григорівну — викл. каф.
східних мов; Ликову Ірину
Олександрівну — канд. біолог.
наук, доц. каф. зоології.
Переможницею обласного конкурсу «Вища школа
Харківщини — кращі імена»
у 2017 році (номінація «Кращий
декан») визнано Бережну
Світлану Вікторівну, докто
ра філософ., проф., декана іст.
фак-ту.

Ю. Бойчук

К. Юр'єва

Р. Шабанов

С. Бережна

Ю. Локшина

К. Дєлова

Відповідно до Постанови Кабміну України № 918 «Деякі питання виплати стипендій…» з 01.11.2017 р. підвищується розмір академічних та соціальних стипендій
для українських студентів.
Розмір академічної стипендії:
— для студентів, що навчаються за освітнім рівнем «Бакалавр» або «Магістр», крім
тих, що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями) 014 Середня освіта (матема
тика, біологія, фізика, хімія, інформатика), 016 Спеціальна освіта, 091 Біологія,— роз
мір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії становить 1300 гривень
на місяць, а розмір академічної стипендії підвищеного розміру для студентів, які
досягли особливих успіхів у навчанні та займають найвищі позиції у рейтингу —
1892 гривні на місяць
— для студентів, що навчаються за освітнім рівнем «Бакалавр» або «Магістр» за
спеціальностями (спеціалізаціями) 014 Середня освіта (математика, біологія, фізи
ка, хімія, інформатика), 016 Спеціальна освіта, 091 Біологія, мінімальна ординарна
(звичайна) академічна стипендія — 1660 гривень на місяць, а розмір академічної
стипендії підвищеного розміру для студентів, які досягли особливих успіхів у навчан
ні та займають найвищі позиції у рейтингу — 2415 гривень 30 копійок на місяць.
Розмір соціальної стипендії:
— для студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу
вання, осіб з їх числа, а також учнів, студентів, які в період навчання у віці від 18 до
23 років залишилися без батьків — 2360 гривень на місяць;
— для осіб, які мають право на призначення соціальних стипендій на підставі
нормативно-правових актів, якими встановлені державні пільги і гарантії для окремих
категорій — 1180 гривень на місяць.
Є.О. Ольховський, зав. науково-метод. центру організації навч. процесу

Зустрічі

Літературна еліта в гостях у ХНПУ

Кафедра олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор

І. Ликова

Л. Ушкалов

С. Микитюк

Подія

І

Україна — Польща: точки дотику

30 листопада в нашому ун-ті відбулись урочистості з нагоди відкриття Регіонального
центру польської мови, культури і науки.

Р

ектор університету акад. І.Ф. Про
копенко і Генеральний консул
Республіки Польща в Харкові Януш
Яблонський у своїх виступах підкреслили
важливість зміцнення культурних і науко
вих зв’язків між нашими країнами. У захо
ді також узяв участь консул Республіки
Польща в Харкові Ян Здановський. Гості
подарували новому Центрові сучасний
телевізор і наукову літературу.
Після церемонії відкриття однією з най
відоміших у світі польських мелодій —
полонезом Огінського — привітав гостей
інструментальний ансамбль ф-ту мистецтв
(кер. А. Мартем’янова), студенти ф-тів славіс
тики та українського мовно-літературного
польською мовою познайомили слухачів
з поетичною творчістю Івана Павла ІІ, пер
шого слов’янського папи, розповіли про

видатних поляків, доля яких була пов’язана
з Харковом. А наприкінці офіційної части
ни всі підхопили разом з вокальним гуртом
«Лілея» українського ф-ту (кер. О. Чубукіна)
запальну пісню «Hej sokoły». Проте свято не
завершилося: після того, як гості пішли, сту
денти-полоністи провели фрагмент уроку
з польської мови, розповіли про десять
найкрасивіших міст Польщі, познайомили
з творчістю поетів і музикантів краю.
Слід зазначити, що польську мову в уні
верситеті вивчають уже понад 20 років. На
тодішньому ф-ті української мови і літера
тури ініціатором її введення була проф.
Л.А. Лисиченко. Біля витоків стояв також
викл. каф. української і світової літерату
ри, заслужений діяч культури Республіки
Польща В.Ф. Саган. На ф-ті російської мови
і світової літератури розробив і впровадив

цей курс проф. А.Т. Гулак. Три роки тому
відбувся перший набір студентів на спеці
алізацію «польська мова». До викладання
долучилась доц. О.І. Артюх.
Нині в університеті на двох філо
логічних ф-тах близько 60 студентів
вивчають польську мову.
Регіональний центр польської мови,
культури і науки сприятиме попу

ляризації вивчення польської мови,
а також долучатиме до проведення
культурних і наукових заходів не лише
студентів університету, а й усіх, кого
цікавить Польща, її історія, культура,
мова, традиції.
Олена Артюх, доц. каф. слов’янських мов,
Вікторія Тоцька, студентка ф-ту славістики

Передноворічні підсумки

Досягнення й виклики наукової роботи у 2017

Традиційно наприкінці року перший проректор, проректор з наукової роботи Олена Анатоліївна Андрущенко представила виконавчій раді звіт про досягнення й виклики
наукової роботи ун-ту у 2017 році.

П

рофесорсько-викладацький склад,
підготовка науково-педагогічних
працівників. В ун-ті працює 589 штат
них викладачів, із них — 102 доктори наук,
професори, 374 кандидати наук, 288 доцентів.

Із 14 деканів 8 — доктори наук, професори,
56 кафедр очолюють 33 доктори наук, профе
сори; 23 кандидати наук, доценти.
Основною формою підготовки науковопедагогічних працівників, яка дозволяє про

16 листопада на запрошення Івана Федоровича Прокопенка до стін ХНПУ завітали
Іван Федорович Драч та Олександр Володимирович Шугай.

водити оновлення кадрів, є аспірантура і док
торантура. Підготовка докторантів ун-ту І та ІІ
років навчання здійснюється за 9 спеціальнос
тями (за новими правилами), та ІІІ курсу — за
16 (за старими правилами). Аспіранти І і ІІ курсу

навчаються за новими 10 ліцензованими спе
ціальностями, ІІІ і ІV курсів — за 36 старими
спеціальностями.
(Закінчення див. на стор. 2)

ван Федорович Драч — український
поет, перекладач, кіносценарист, дра
матург, громадський діяч, політик, Герой
України. Перше, що вразило письменни
ка, — це шалена кількість дівчат у педа
гогічному й пам’ятник Першій учительці.
«Я одразу ж подумав: «А чи схожа вона
на мою Єфросину Федотівну?». Я був
по-справжньому закоханий у свою
першу вчительку, мріяв колись стати її
чоловіком і батьком дітей. Завжди довго
сидів після уроків, не хотів іти від неї.
Вона була дивовижною.»
Поет прочитав аудиторії гумористич
но-іронічний вірш про шістдесятників.
Іван Федорович Драч довгий час був
політиком, він зізнався: «Я все зробив,
щоб Україна була незалежною!»
Із-під пера Олександра Володи
мировича Шугая вийшла не одна книга
та стаття. На цій зустрічі письменник пре
зентував книгу «Цвіт вишні, або Втрачене

кохання Василя Мисика». Автор зазначив,
що таке кохання буває тільки в книжках.
У ній показано шалене почуття молодої
дівчини Ніни Неєлової до відомого гро
мадського діяча Василя Мисика.
Олександр Володимирович розповів
зацікавленим студентам: «У «Цвіті вишні»
я нічого не вигадував, я відгадував. І дуже
хочу, щоб ім’я Василя Мисика звучало
частіше в нашій країні. Ми мріємо ство
рити йому пам’ятник у Харкові, проте це
буде залежати саме від жителів міста.»
Присутній на зустрічі Іван
Михайлович Перепеляк урочисто при
вітав гостей, розповів про знайомство
й співпрацю з В. Мисиком. Ми, студен
ти українського ф-ту неймовірно раді,
що відвідали цю зустріч. Сподіваємося,
що Іван Федорович Драч й Олександр
Володимирович Шугай ще не раз завіта
ють до Харкова та нашого педагогічного!
ССМ укр. мовно-літ. ф-ту
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Зустрічі з читачем

Наукова бібліотека презентує…

21 листопада 2017 р. до Дня Гідності та Свободи в читальному залі № 1 бібліотеки
(вул. Алчевських, 29) зі студентами істфаку була проведена виховна година з національно-патріотичного виховання «Україна починається з тебе».

П

рацівниками бібліотеки було оформ
лено книжкову виставку видань про
патріотизм та мужність громадян, які
постали на захист демократичних ціннос
тей, прав, свобод людини і національних
інтересів нашої держави.
Про події на Майдані Незалежності
у 2013–2014 рр. розповіла зав. сектору
бібліотеки Т.Ф. Полосіна Дуже уважно
й зацікавлено слухали студенти про ті
часи, відчувалось, що нікого ця розповідь
не залишила байдужим. Чудові, проникли
ві вірші прочитали студенти та бібліотекар
В.С. Соколовська.
Також на заході був показаний доку
ментальний фільм «Усім загиблим геро
ям Майдану і АТО присвячується» про
події 2013–2014 р., знятий відео-групою
«НАКИПЕЛО». Хвилиною мовчання було
вшановано пам’ять про загиблих на
Майдані та під час АТО.
Такі зустрічі зі студентською молоддю
необхідні, бо вони розвивають почут
тя національної свідомості, формують
розуміння єдності й цілісності України,
особистісної відповідальності за долю
нашої держави, усвідомлення цінності
людського життя. Особливу подяку за

допомогу в проведенні цього заходу
висловлюємо координатору з виховної
роботи істфаку І.В. Черніковій.
30 листопада 2017 р. відбувся
захід до 225-річчя від дня народження
великого вченого, геометра Миколи
Івановича Лобачевского за участю
бібліотекаря С.С. Мажари, студентів
1 курсу фізмату, а також учнів приват
ної православної школи «Лєствіца».
Учасники переглянули презентацію про
життєвий шлях видатного геометра та
фільм «Воображаемый Лобачевский
та подаровані буклети «Лобачевський
Микола Іванович». В університетській
библиотеці студенти змогли ознайоми
тися з науковими виданнями вченого та
літературою про нього.
Серед старшокласників православної
школи була проведена профорієнтаційна
робота, запропонована інформація про
різноманітні спеціальності, які можна
одержати ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
Бібліотека вдячна за співпрацю і допо
могу в організації заходу доцентам каф.
математики О.Є. Дольовій та Н.І. Стяглик.
Т.Ф. Полосіна, зав. сектору НБ,
С.С. Мажара, бібліотекар

Ювілейні дати
ХНПУ імені Г.С. Сковороди взяв участь у святкуванні 160-річчя від дня народження
видатного історика, педагога та громадського діяча Д.І. Багалія.

Н

а історичному ф-ті нашого ун-ту
протягом 1–7 листопада 2017
року відбулося ряд ювілейних заходів:
засідання міжкафедрального теоре
тичного семінару, студентського істо
ріографічного гуртка, ювілейні лекції,
виставка праць ученого та про нього,
покладання квітів до його могили. Наш

істфак став одним зі співорганізаторів
ІІ Всеукраїнської наукової конференції
«Теоретичні та прикладні аспекти біогра
фістики» (до 160-річчя від дня народжен
ня Д.І. Багалія), яка відбулася 7 листопада
2017 р. у головному корпусі ХНУ імені
В.Н. Каразіна.
О. Богдашина, проф. каф. історії України

Cемінар

Набуваємо редакторського досвіду

30 листопада на укр. мовно-літ. ф-ті відбувся семінар редакторів, організований
кафедрами українознавства і лінгводидактики, української і світової літератури,
української мови.
езцінним досвідом для студен
тів-редакторів є спілкування
з провідними редакторами. Семінар

Б

специфіку. Зокрема було порушено
низку питань: специфіка редагування
текстового матеріалу для озвучки та

редакторів — це жваве обговорен
ня актуальних проблем сучасної
української мови, її нормативність
і варіативність мовного оформлен
ня в медійних виданнях. Досвідчені
редактори (О. Маленко — редактор
освітніх видань, Р. Мельників —
редак тор на телебаченні,
В. Терещенко — редактор наукових
видань, Ю. Лебеденко — редактор
ЗМІ, Т. Лисиченко — редактор видань
технічного спрямування) розповіли
про перспективи роботи в різних
галузях цього напряму, окреслили їх

дубляжу, стилістичне впорядкування
медійних текстів в аспекті ортології,
прецедентні та патогенні тексти,
особливості редагування наукових
видань. Ми обговорили мовні реа
лії сьогодення. Студенти-редактори
проаналізували сучасні видання та
висловили власне бачення щодо
дотримання виданнями норм сучас
ної української літературної мови.
Ми дякуємо кафедрам за організа
цію, проведення цього семінару та
чекаємо на наступну зустріч.

Грудень 2017

Є. Дьячкова, голова СМ університету

Передноворічні підсумки

З ювілеєм!

Досягнення й виклики наукової роботи у 2017

Грінченко Тимур Олександро
вич народився в Узбекистані, але
багато років його
наукової та викла
дацької діяль
ності пов’язано
з Харковом.
У 1972 р. захис
тив кандидатську,
а 1987 — доктор
ську дисертації.
З 1989 року Тимур
Олександрович
працює на природничому ф-ті нашого
ун-ту. Майже 15 років він завідував кафе
дрою ботаніки.
Наукові інтереси професора
Т.О. Грінченка пов’язані з питан
ням окультурення та моделювання
родючості ґрунтів Нечорнозем’я
України. Результати його наукових
пошуків як досвідченого фахівця
в галузі сільськогосподарських наук
викладені в понад 260 наукових
працях. Ученому присвоєно почес
не звання «Заслужений діяч науки»,
Міжнародну відзнаку «Зірка вчено
го». Від усього серця вітаємо Тимура
Олександровича з ювілейним днем
народження й бажаємо жити, відчу
вати, любити, здійснювати відкриття.

(Закінчення, початок див. на стор. 1)

У вересні 2017 р. відбулися звіти дванадцяти
докторантів другого (останнього) року навчан
ня в одноразових спеціалізованих вчених
радах, створених за новими спеціальностями.
Усіх докторантів атестовано.
Підготовка майбутнього доктора філосо
фії складається з навчальної (фінансування
державою не передбачено) і дослідницької
роботи. Обсяг державного замовлення на
підготовку аспірантів і докторантів формуєть
ся МОН України, враховуючи отримані ун-том
ліцензії на впровадження освітньої діяльності
на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої
освіти в аспірантурі. Докторантура формува
лася відповідно до наявності спеціалізованих
вчених рад докторського рівня з відповідних
спеціальностей; показники фундаментальних
і прикладних досліджень за рахунок коштів
державного бюджету; кількість захищених дис
ертацій у межах терміну навчання в аспірантурі
та в докторантурі.
З 11 осіб, які брали участь у конкурсному
відборі до докторантури, на держбюджетні
місця зараховано 7 осіб та 1 — на контракт.
Обсяги підготовки аспірантів збільшено на
25 місць порівняно з 2016 р. та становлять
у 2017 р. 78 місць (48 на денну і 30 на вечірню)
На заочній формі можна навчатися тільки за
умов контракту за власні кошти (або кошти
замовника). За результатами вступних іспи
тів до аспірантури було зараховано всього
109 осіб. Із них за контрактом — 31 особа. За
спеціальностями 011, 015, 053 за контрактом
навчається 18 іноземних громадян.
Станом на 01.12.2017 р. в аспірантурі
навчається 305 аспірантів, зокрема на денній
формі — 150; вечірній — 56; заочній — 99.
Кількість тих, хто навчається в аспірантурі
й докторантурі, дає змогу ставити питання
про започаткування Докторської школи,
яка здійснюватиме підготовку фахівців вищої
кваліфікації за найкращими українськими та
європейськими зразками.
Ефективність навчання в докторантурі
та аспірантурі суттєво зросла. У 2013 р. вона
становила: в докторантурі — 38 %, в аспіранту
рі — 32 %, 2016 — 71 % в докторантурі та 47 %
в аспірантурі. За останні 10 років це найвища
ефективність навчання. Її підвищенню сприяє
діяльність Спеціалізованих вчених рад: 3 док
торського рівня з 7 спеціальностей і 3 канди
датського рівня з 4 спеціальностей. У 2017 р.
у радах університету захищено 80 дисертацій,
з них 20 докторських.
В університеті на 44 кафедрах 153 консуль
танти й керівники.
У 2017 р. найбільш ефективно спра
цювали такі консультанти й керівники:
В.М. Гриньова (3 докт. / 2 канд.), С.Т. Золотухіна
(2/1), М.Д. Култаєва (2/1), Л.Д. Рибалко
(0/3), О.В. Попова (1/2), І.В. Гавриш (1/1),
О.А. Андрущенко (1/1), Р.В. Мельников (0/2),
Г.І. Хоменко (0/2).
Найбільше захистів відбулося по кафедрах:
загальна педагогіка і педагогіка вищої школи6/9; дошкільної, початкової і професійної
освіти-4/6; української мови-0/5; української
літератури-0/6.
Більш ретельно кафедри почали підходити
до вибору кандидатур для рекомендації щодо
навчання в докторантурі й аспірантурі. У цьому
році на навчання в докторантурі подали заявку
9 кафедр, а в аспірантурі — 17.
В ун-ті 13 кафедр, на яких 100 % викла
дачів мають науковий ступінь докт. та канд.
наук: математика, зоологія, світова література,
слов’янських мов, української мови, ТМФВ
ЛФК, кримінально-правових дисциплін, теорії
і практики англ. мови, дошк., початк. і професій
ної освіти, теорії і методики викладання філол.
дисциплін у початковій школі, всесвітньої історії,
історії України, державно-правових дисциплін
і міжнародного права. Але є кафедри, на яких
відсоток викладачів з науковим ступенем нижче
50 %: практика усного і писемного мовлення —
31,8 %; романської філології — 30 %, фізвихован
ня — 20 %; образотворче мистецтво — 50 %,
декоративно-прикладного мистецтва — 50 %.
Вчена рада професорів ун-ту складається
з 55 членів ради. У 2017 р. відбулося 7 засідань,
на яких заслухано 3 наукові доповіді, розгля
нуто 91 питання.
Протягом 2017 р. представниками про
фесорсько-викладацького складу, докторан
тами та аспірантами ун-ту підготовлено та
видано 2568 публікацій загальним обсягом
3156,4 друк. аркушів, з них: 47 монографій,
8 підручників (3 —середньої школи, 5 — для
вищої), 245 навч. посібників (75 — для серед
ньої школи, 170 — для вищої), 1576 наукових
статей (з них 273 — за кордоном), Інші види
публікацій складають 692 видання.
Уперше за історію складання звітів з науко
вої роботи обсяг публікацій, який сягає понад
100 друкованих аркушів, мають 12 кафедр
ун-ту, а саме: всесвітньої історії; державноправових дисциплін і міжнародного права;
загальної педагогіки і педагогіки вищої школи;
історії України; математики; естетичного вихо
вання і технологій дошкільної освіти; наукових
основ управління і психології; практичної пси

хології; олімпійського і професійного
спорту та спортивних ігор; початкової,
дошкільної та професійної освіти; тео
рії і методики викладання філол. дис
циплін у початковій школі; української
і світової літератури.
Найменша кількість публікацій
у 2017 р. на кафедрах гімнастики,
музично-ритмічного виховання і єди
ноборств (3,1 друк. арк.); фізвиховання
(3,62 друк. арк.); інформаційних техно
логій (3,79 друк. арк.); романської філо
логії (6,54 друк. арк.) На 14 кафедрах не
мають публікацій 25 викладачів, 11 з
них — кандидати наук, доценти.
Топ-10 викладачів за даними Гугл
Академіїї (станом на кінець листопада
2017 р.) О.М. Худолій, С.С. Єрмаков,
О.В. Іващенко, Ж.Л. Козіна,
Т.Б. Хомуленко, І.А. Іонов, І.Ф. Прокопенко,
І.М. Трубавіна, Ю.Д. Бойчук, О.М. Іонова.
Усього в Гугл Академіїї зареєстровано 615
бібліометричних профілів викладачів ун-ту.
З них 399 мають індекс більше 1; 216 викла
дачів мають індекс 0.
Профіль ун-ту: індекс Гірша = 59 (місце
14 із 104 ВНЗ України), кількість цитувань
у 2017 р. = 2238, загальна кількість циту
вань = 22 517.
Загальна кількість статей наших викладачів
у Скопусі — 74 статті, за 2017 рік — 19 статей.
Ун-т має вільний доступ до наукометрич
ної платформи Web of Science. Викладачі
зареєструвалися в базі, але статистика відвід
ування ведеться в ній не лише за реєстрацією,
але й за пошуком. Загальна кількість статей
наших викладачів у Web of Science– 54 стат
ті, за 2017 рік — 8 статей. Загальна кількість
цитувань — 208.
Однією з рейтингових позицій ун-ту
є комерціалізація наукових досліджень. Вона
здійснюється з декількох джерел: з державного
бюджету, з проектної роботи, з грантів, зі спон
сорського фінансування наукових проектів.
Держбюджетні та госпдоговірні теми
університету у 2017 р.
Прикладні: «Теоретико-методичні основи
застосування засобів інформаційних, медикобіологічних та педагогічних технологій для реа
лізації індивідуального фізичного, інтелекту
ального та духовного потенціалу, і формування
здорового способу життя»; кер. — Ж.Л. Козіна.
«Розробка технології формування міжкуль
турної компетентності майбутніх педагогів
на основі вивчення порівняльного народо
знавства (на матеріалі Слобожанщини)» кер.
В.М. Гриньова.
У межах співпраці з Генеральним
Консульством Республіки Польща в Харкові
в ун-ті розпочато грантову співпрацю
в багатьох проектах. Круглий стіл «Місце
України в геополітичних концепціях Юзефа
Пілсудського» (30.03.2017 р.); наукової конфе
ренції 30.11–12 2017 р. «Соціально-економічні,
політичні, мультикультурні відносини України
і Польщі у ХІХ — поч. ХХІ ст.»; збір матеріалів та
підготовка наукової конференції «Польськоукраїнська культурна спадщина: тенден
ції та вплив на Слобожанщині»; відкриття
Регіонального центру польської мови, культури
і науки (30.11.2017 р.).
Показники грантового фінансування
є необхідною складовою при звітуванні
перед МОН щодо комерціалізації наукових
досліджень. У межах програми Еразмус +
(Акція «Академічна мобільність») здійснюєть
ся програма подвійного диплому на ф-ті ФВ
і спорту (у-т економіки м. Бидгош, Польща),
на природничому ф-ті, де 11 студентів навча
ються за програмою подвійного диплому
в Поморській Академії м. Слупськ, Польща. За
програмою обміну викладачів «Еразмус +»
«Мівляна» у 2017 р. в Туреччині продовжує
працювати к.ф.н., доцент кафедри слов’янських
мов О.П. Карпенко.
Студентська наука. За результатами
2017 р. студентами ун-ту підготовлено і видано
1125 статей (одноосібних — 953, у співавтор
стві — 172). Узяли участь у 49 конференціях,
з яких 17 — міжнародних.
Члени Студентського наукового товариства
ун-ту успішно виступили на міжнародних і все
українських конкурсах, олімпіадах, конферен
ціях. Загалом маємо 9 переможців — більше,
ніж у минулому році.
Студенти брали участь у II турі Все
українських студентських олімпіад із таких
навчальних дисциплін: дошкільна освіта, осно
ви охорони праці, інформатика, фізика, мате
матика, соціологія, історія, українська мова та
література, професійна освіта, фізична реабі
літація, музичне мистецтво, англійська мова,
турецька мова, китайська мова, образотворче
мистецтво.
Зокрема, у II турі Всеукраїнських студент
ських олімпіад І місце посіли: із «дошкільної
освіти» Дар’я Ільїна — курс дошфаку; із «про
фесійної освіти»: Ганна Реуцька — ІV курс ф-ту
псих. і соціол. ІІ місце посіли зі спец-ті «соціаль
на педагогіка»: Ірина Свистун — V курс ф-ту
псих. і соціол; ІІІ місце посіли: з «політології»:

Анастасія Шеломкова — V курс ф-ту псих.
і соціол; з «математики»: Яна Лебеденко —
ІV курс фізмату; з «фізики»: Катерина
Трефілова — ІІІ курс фізмату.
У II турі Всеукраїнського конкурсу студент
ських наукових робіт з природничих, технічних
та гуманітарних наук диплом І-го ступеня здо
була Валерія Назаренко — ІV МФ фізмату зі
спеціальності «Теорія і методика професійної
освіти». Диплом ІІ-го ступеня здобув Олексій
Божко — ІІІ курс ф-ту псих. і соціол. із соціоло
гічних наук та Ганна Якуніна — V курс істфаку
зі спеціальності «Історичні науки». Диплом
ІІІ-го ступеня здобула Ірина Турба — ІV курс
природн. ф-ту із «Філософії».
На V Всеукраїнському студентському
турнірі з історії стала переможницею і посі
ла І місце Ганна Якуніна V курс істфаку. На
VІ Всеукраїнському студентському турнірі
знавців історії посіла команда істфаку Євген
Матющенко — V курс, Всеволод Сергієнко —
І курс, Валентин Єрьомін — VІ курс. На
Міжнародному конкурсі промов японською
мовою серед країн-членів ГУАМ і Білорусі, що
проходив у Тбілісі, студентка V-го курсу ф-ту іно
земної філології Дар’я Чеботаєва посіла ІІ місце.
Молода наука протягом 2017 р. розшири
лася географія стажування викладачів, зокрема
науковці ун-ту підвищили свою кваліфікацію
та взяли участь у міжнародних конференці
ях у таких країнах: Фінляндія — 3, Грузія — 1,
США — 3, Туркменістан — 1, Польща — 22,
Німеччина—7,Чехія—3,Словаччина—1,Литва—12,
ОАЄ — 1, Ірландія — 1, Туреччина — 2, Китай — 2,
Білорусь — 3, Греція — 1, Австрія — 2, Італія — 2,
Сербія — 1.
За результатами міського конкурсу студентських проектів «Харків — місто молодіжних ініціатив», який другий рік проводить
ся за ініціативою Харківського міського голови,
у номінації «Харків — місто відкрите, творче,
толерантне» І місце здобула команда істфаку
(капітан — Микола Геєнко) з проектом «Історія
Харківщини в аудіоуроках для незрячих та
слабкозорих учнів». ІІ місце посіла команда
дошкільного ф-ту в складі Анастасії Колесник,
Тетяни Третьякової, Дар’ї Ільїної з проектом
«Музей іграшки».
Згідно з планом науково-дослідної роботи
ун-ту у 2017 р. відбулося укладання угоди
про співпрацю з ун-том Миколаса Ромеріса
(MRU, м. Вільнюс, Литва 03.04.2017 р.). Ця угода
передбачає розробку програми подвійного
диплому для студентів ф-ту психології і соціо
логії. Укладено угоду з Брестським державним
ун-том ім. О. Пушкіна про науково-освітнє спів
робітництво.
Проведено лекції запрошених фахівців:
10.03.2017 р. Ву Янлін, магістр Хань
шанського педінституту: «Принципи ієроглі
фічного письма в сучасній китайській мові».
31.03.2017 р. Ян Яцек Брускі доктор габілі
тований, проф. ін-ту історії Ягелонського ун-ту
з доповіддю «Ставлення Начальника держави
до українського питання. Україна в концепціях
Юзефа Пілсудського в 1918–1921 рр.».
Протягом 2017/2018 років в ун-ті працює
за програмою DAAD: лектор Седрік Райхель.
6.11.2017 р. Відкрита лекція Міністра,
Радника Посольства Японії в Україні Харада
Мічіо: «Відносини між Україною та Японією»,
Відкрита лекція доктора філософії, екс-ректора
Кабульського інституту соціальної науки пана
Саната Басама: «Точка зору Молана Румі,
Фірдоусі щодо Перських поетів і письменників».
30 листопада 2017 р. відбулася зустріч
студентів та викладачів каф. романської філо
логії з координатором відділу міжнародних
відносин ун-ту міст П’єті та Фескарі (Італія)
проф. Антоніо Сорело. Цікавою була зустрічперформенс німецьких письменників Петри
Накке та Ельмара Таннерта зі студентами та
викладачами українського мовно-літератур
ного ф-ту за участі поета Сергія Жадана.
У 2017 році за рішенням Вченої ради бібліо
тека ун-ту отримала статус наукової.
У високі показники наукової роботи свій
внесок зробив колектив усього ун-ту — від
студента до керівництва закладу. Тож щиросердно дякуємо всім, хто долучився до цієї
важливої справи, працював на загальний
успіх колективу.

Колеги

22 листопада відзначив свій 65-річ
ний ювілей доктор філол. наук, проф.
кафедри світової літератури Олександр
Сергійович Силаєв.
Олександр
Сергійович
після закінчення
школи в 1969 році
ЗОШ в м. Сніжне
Донецької обл.
вступив на філо
логічний ф-т
нашого вишу,
який закінчив
з відзнакою в 1973 році, отримав
ши спеціальність учителя російської
мови та літератури. Працював за
фахом у с. Тишиця Березнівського
р-ну Рівненської області, м. Шевченко
Мангишлакської обл. (Казахстан), слу
жив у лавах збройних сил СРСР, був зав.
відділу історико-краєзнавчого музею.
У 1981 р. Олександр Сергійович був
запрошений на викладацьку роботу до
кафедри російської та зарубіжної літера
тури ХДПІ ім. Г.С. Сковороди, де повною
мірою розкрився його внутрішній потен
ціал як талановитого вченого та педа
гога. У 1989 році Олександр Сергійович
захистив кандидатську, а у 1996 році —
докторську дисертацію. Уже має у твор
чому доробку не тільки наукові статті
та монографії, а й підготовлені під його
керівництвом кандидатські дисертації.
Олександр Сергійович є прикладом
справжньої інтелігентності, чемності,
високого професіоналізму.
Бажаємо Вам, шановний ювіляре,
доброго здоров’я, високого врожаю на
студентсько-аспірантській ниві, неви
черпного оптимізму. Хай життєві нега
разди оминають Вас, а доля збагачує
енергією, натхненням та радістю.
З повагою та любов’ю —
факультету ставістики

25 листопада 2017 року виповнило
ся 60 років з дня народження канд. філол.
наук, доц. кафедри світової літератури,
з 1992 р. заст. декана з виховної робо
ти ф-ту славістики Сергія Олеговича
Кабардіна.
Майже все
життя Сергія Оле
говича пов’язане
з викладацькою
роботою. Закін
чивши в 1980
році з відзнакою
Харківський дер
жавний педаго
гічний інститут
імені Г.С. Сковороди за фахом «росій
ська мова та література», він працював
учителем у СШ № 24 м. Харкова. А після
проходження військової служби повер
нувся до своєї альма-матер, де викла
дав російську та зарубіжну літературу.
У 1989 році захистив кандидатську
дисертацію. З 1992 року має наукове
звання доцента. Сергій Олегович —
висококваліфікований фахівець, настав
ник студентської молоді, керівник кура
торського загону ф-ту, якого поважають
та люблять колеги, студенти, співробіт
ники ф-ту та ун-ту.
Зичимо Сергію Олеговичу доброго
здоров’я, невичерпної енергії, наснаги
та успіхів у його багатоаспектній діяль
ності.
Колеги

УЧИТЕЛЬ
УЧИТЕЛЬ

Презентація
Презентація україномовного видання
книги «Викрадення Бальтазара Губки»
Станіслава Пагачевського

295-та річниця Г.С.Сковороди
Цей день — визначне свято для кожного студента університету, який уже 95 років носить ім'я видатного
філософа, поета, мандрівника. До Дня народження Григорія Савича на різних факультетах було проведено
низку заходів.

Відвідування Лохвиці

23 листопада студенти і викладачі нашого ун-ту на чолі з ректором І.Ф. Прокопенком побували в місті Лохвиця.

С

початку поклали квіти до пам’ятника
Г.С. Сковороди, бо ми — сковороди
нівці й кому, як не нам, пам’ятати та
наслідувати традиції Григорія Савича. Потім
у великій залі Лохвицької райдержадміні
страції відбулася зустріч з абітурієнтами шкіл
та гімназій району. Неповторною і безцінною

6 грудня 2017 року в Каразінському ун-ті
відбулася презентація першого україно
мовного перекладу книги для дітей відо
мого польського письменника Станіслава
Пагачевського, яку відвідали студенти-поло
ністи факультетів славістики та українського.
Станіслав Пагачевський написав кілька
книг для дорослого читача, у тому числі
туристичних путівників, проте відомим став,
насамперед, як автор популярних книжок
для дітей та юнацтва. Його трилогія про
Бальтазара Губку стала класикою польської
дитячої літератури.
Переклад Василя Сагана і видання книги
здійснено як спільний проект УкраїнськоПольського академічного центру універси
тету та Познанського відділення Союзу поль
ських літераторів за підтримки Генерального
Консульства Республіки Польща в Харкові.
Почесним гостем презентації стала віце-пре
зидент Познанського відділення Союзу поль
ських літераторів, відома польська поетеса
Данута Бартош (на фото). Після закінчення
заходу на дітей чекав приємний сюрприз:
кожний отримав нову книжку з автографом
пані Данути.
Вікторія Тоцька, ІІІ курс, ф-т славістики

Слобожанские
студии

була атмосфера дружнього діалогу: ректор
і студенти розповіли про переваги здобуття
професійної освіти в нашому ун-ті, а лохвиць
кі гімназисти поставили свої запитання.
А далі була екскурсія до Лохвицького
краєзнавчого музею імені Г.С. Сковороди, де
студенти ознайомилися зі значним зібран

1 грудня — День
боротьби зі СНІДом
Студентський актив українського,
природничого й ф-ту дошкільної
освіти організували акцію «Молодь
проти СНІДу», щоб розповсюдити та
поширити знання про ВІЛ і СНІД серед
студентства.

З

а останні 7 місяців 2017 р.
в Україні за даними МОЗ України
було зареєстровано 7 тисяч 552
нових випадки ВІЛ-інфекції (із них
1088 — діти до 14 років). Усього
в Україні з 1997 р. було виявлено
304 914 випадки ВІЛ-інфекції, за
цей час від СНІДу померло 42990
особи. Відповідно до даних екс
пертів UNAIDS, в Україні з інфекці
єю проживає до 250 тисяч чоловік,
проте лише кожен другий знає про
свій діагноз. Студенти підготували
пізнавальні плакати до свята, взяли
участь у навчальній вікторині, отри
мали буклети з інформацією про ВІЛінфекцію та СНІД. Ми пам’ятаємо, зна
ємо й кажемо: «ХНПУ проти СНІДу»!

УЧИТЕЛЬ

Є. Дьячкова, голова Спілки студентів ун-ту
К. Кремениця, істфак

Вічний поклик Сковороди

Готуємо для роботи в школі

Про особливості національно-патріотичного виховання студентів на ф-ті початкового навчання доповіла на засіданні виконкому декан ф-ту, проф. Т.О. Довженко.

Н

аціонально-патріотичне виховання
на ф-ті початкового навчання реалізу
ється під час проведення цілої низки куль
турно-просвітницьких заходів. По-перше,
патріотичне виховання зміцнюється під час
навчальної роботи. Так, наприклад, у курсі
«Загальні основи педагогіки» (доц. І. Єсьман)
вивчаються питання: «Поняття про систему
освіти і виховання в Україні. Закон України
«Про освіту». Концепція Нової Української
школи». На заняттях з курсу «Основи при
родознавства» (доценти Л. Старікова та
В. Партола) студенти використовують такі
елементи національної культури, як народ
ні перекази, загадки, прислів’я та прикмети.
У курсі «Педагогічна майстерність» (доц.
Л. Філатова) студенти розглядають загально
громадянські риси: громадянська активність;
національна самосвідомість, патріотизм
і толерантність щодо інших народів і культур;
володіння державною мовою. Ідеї патріо
тичного виховання молоді розкриваються
в курсі «Історія педагогіки» (доц. Н. Рудічєва)
під час ознайомлення зі спадщиною видат
них педагогів України: М. Драгоманова, Лесі
Українки, І. Франка, Т. Шевченка, Г. Ващенко,
О. Духнович, А. Макаренка, О. Огієнка,
С. Русової, Г. Сковороди, В. Сухомлинського
та інших, Особливе значення в національно-

чення у формуванні підготовки студентів до
здійснення національно-патріотичного вихо
вання в школі має педагогічна практика. Саме
в школі студенти мають можливість провести
уроки, виховні заходи, спрямовані на форму
вання в учнів любові до України, до її традицій.
Щорічно волонтерський загін ф-ту на
чолі з Анною Зорік, що має назву «Палаючі
серця», проводить роботу з вихованцями
«Харківського спеціального НВК №7», відвід
ує приймальник-розподільник для дітей ГУ
Національної поліції в Харківській області,
проводить волонтерську допомогу воїнам
АТО, поранених у Військово-медичному клі
нічному центрі Північного регіону.
Упродовж року з метою ознайомлення сту
дентів з історією та культурою рідного краю,
народних звичаїв, традицій були проведені
екскурсії до музеїв В.О. Сухомлинського,
А.С. Макаренка, до харківського історичного
музею та інші.
На ф-ті не лише проводяться заходи з патрі
отичного виховання, але студенти готуються
до здійснення такої роботи з учнями в школі.
Так на заняттях з дитячої літератури доц.
А.А. Ємець відпрацьовує методику ознайом
лення дітей з творами героїко-патріотичної
тематики, проводить семінари з виразного
читання, інсценізації, порушує проблему

патріотичному вихованні має наукова робота
зі студентами, яка здійснювалася в роботі нау
кових гуртків та проблемних груп, у наукових
студентських конференціях, написанні курсо
вих робіт та наукових доповідей.
Традиційно на ф-ті діють наукові гурт
ки з основ теорії виховання (кер. доц.
Ушмарова), «Імідж сучасного вчителя»
(кер. доц. Л. Філатова), «Культура вчителя»
(кер. проф. В. Гриньова), «Зелена аптека» (кер.
викл. І. Глінка), «З народних джерел» (кер. доц.
Н. Чернушенко), «Мотивація до роботи в школі»
(кер. викл. О. Шишенко), клуб «Господарочка»
(кер. вик. Н. Довгопола), дискусійний клуб
«Ритор» (кер. доц. Л. Ткаченко) та інші.
У формуванні особистості майбутнього
вчителя початкових класів важливе місце
посідає виховна робота, яка передбачає:
участь у національно-патріотичних заходах,
у заходах до державних свят та пам’ятних
дат: Шевченківського дня; Дня пам’яті та
примирення; Дня Конституції України; Дня
Незалежності України та інші. Вагоме зна

організації в школах театральних гуртків та
куточків читача.
Національно-патріотичний складник роз
глядається в контексті формування соціо
культурної компетентності майбутнього
вчителя. Доцент О.М. Коваленко розробила
методичний семінар «Державна мова як
основа навчання в Новій Українській школі».
9 листопада студенти та викладачі нашого ф-ту
долучилися до написання Всеукраїнського
диктанту. Доцент І.В. Цепова є організато
ром щорічного семінару з проблем укра
їнської писемності та днів каліграфії до Дня
слов’янської писемності та культури.
До патріотичного виховання залучено
й кабінети. Так К.С. Гнатовська розробила
систему методичного супроводу всіх націо
нально-патріотичних заходів, що проводяться
кафедрою теорії і методики викладання філо
лог. дисциплін у початковій школі: виставки
літератури, аналіз передового педагогічного
досвіду, добір сучасної періодики, новинки
методичної літератури тощо.

29 листопада відбувся факультетський захід «Вічний поклик…», який підготувала доцент кафедри естетичного виховання
і технологій дошкільної освіти С.Ю. Бакай та концертмейстер Т.В. Стороженко.

С

туденти дошфаку чітко дотримуються
наказу свого наставника — бути про
повідниками істини у вихованні під
ростаючого покоління, любити й шанувати
свою педагогічну справу — «доброчинство
і благородність».
Філософська, педагогічна та музичнопоетична спадщина Г. Сковороди була
представлена у вигляді архівних мате
ріалів, фотодокументів, спогадів учнів
та послідовників народного вчителя.

Зокрема документи, що стосуються бать
ків педагога, каталоги навчальних дис
циплін під час викладацької діяльності
в Харківському колегіумі тощо.
Найцікавішим для аудиторії виявив
ся останній блок заходу, присвячений
байкам: «разумним шуткам», «мудрим
іграшкам», як писав Григорій Савич.
Байки написані доступною віршова
ною мовою, а театралізовані інсценівки
«Вовк та Козеня» (за мотивами Езопової

Н

Б. Кайгородцева, глава СНО ф-та славистики

ням матеріалів про історію, культуру, при
роду Лохвицького краю.
Студенти висловлюють свою подяку ректо
ру, проректорам, декану істфаку С.В. Бережній
та І.В. Черніковій за цю цікаву подорож.

21 листопада, в День гідності та свободи, Спілка студентів та молоді провела національно-патріотичну акцію «Україна —
територія гідності та свободи». Ми й надалі плануємо проводити такі акції, тож запрошуємо до участі всі факультети

16 ноября в Харьковском торгово-экономическом институте проходил межвузовский научный семинар «Слобожанские
студии», в котором приняли участие
и студенты нашего университета.
а семинаре, посвященном исто
рии и культуре Слобожанщины,
приняли участие студенты истори
ческого ф-та (Александра Тарасенко,
Евгения Козачок, Данила Топчий, Юлия
Козорезова, Александр Петренко)
и студентка ф-та славистики (Богдана
Кайгородцева). Тёплый приём со сто
роны организаторов семинара и дру
жеская, но, в то же время рабочая
атмосфера, помогли не только боль
ше узнать об истории родного края,
но и поделиться своим опытом со сту
дентами других вузов, и даже завести
новых друзей. А знакомство с методи
кой проведения межвузовских семина
ров, как формой работы со студентами,
несомненно, имело для нас, будущих
педагогов, огромное значение.
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Патріотичне виховання

байки), «Орел та Черепаха», «Мурашка та
Свиня», «Олениця та Кабан», «Кобила та
Собака» під музичний супровід викону
вали представники ІІ та ІІІ курсів нашого
ф-ту. Цей захід пройшов у позитивній
теплій атмосфері, де студенти пізнали
Г. Сковороду як багатогранну та величну
постать свого часу. Інші ф-ти зацікавили
ся цим заходом, і 12 грудня ми з великим
задоволення проведемо це свято на при
родничому ф-ті.
Ідеї видатного просвітителя, які зрос
тають сходами звершень та самовдос
коналення, на нашому ф-ті потрапляють
на благодатний ґрунт. Такі заходи спря
мовані на висвітлення внеску визначної
постаті Г. Сковороди у вихованні під
ростаючого покоління й утілення його
ідей у сьогодення України. Професори,
доценти, викладачі та студенти нашого
ф-ту пишаються тим, що вони — сково
родинівці, бо живуть і діють під девізом:
«Ми сотворим світ получшій, созиждем
день веселейший».
С.Ю. Бакай, доц. ф-ту дошк. освіти

Сковородинівська географія
1 грудня представники україн
ського мовно-літературного факуль
тету вирушили до Сковородинівки.
Студенти поринули в атмосферу
таємничості й пройшли стежками, які
невідомі були раніше; також взяли
участь у відкритті алеї «Європейське
коло» на території Національного
літературно-меморіального музею
Сковороди. У рамках церемонії покла
дено квіти до прапора України та до
могили Сковороди на території музей

ного комплексу. Сааме там пролунали
вірші і байки Сковороди у виконанні
шанувальників його творчості. У музеї
відбулася стратегічна сесія «Хто добре
загорівся, той добре почав», де обго
ворювалися пропозиції щодо свят
кування 300-річчя з дня народження
Сковороди у 2022 році. Ми вдячні
керівництву університету за можли
вість долучитися до визначної події.
Ця подорож стала особливою для
кожного сковородинівця.

5 грудня студенти укр. мовно-літ.
ф-ту мали чудову можливість відвідати
музей нашого ун-ту та переглянути ціка
вий і пізнавальний фільм про видатного
філософа. «Сковородинівська геогра
фія» — який був знятий на замовлення
нашого ун-ту. Із трьох частин фільму
ми дізналися багато невідомих нам
раніше фактів про мандри Україною
Г. Сковороди, його життя та сім’ю.
Анна Менькова, студентка 13
СО укр. мовно-літ. ун-ту

Рік Японії

Конкурс промов

21-го жовтня пройшов 22-ий Всеукраїнський конкурс промов японською мовою
в Київському національному лінгвістичному університеті.

промов почався з привітання
Григорий Сковорода: путешествие за счастьем Конкурс
заступника голови спілки викладачів
японської мови в Україні Марини Некерової

В этом учебном году впервые в учебном плане ф-та славистики появилась дисциплина «Литературное краеведение».

М

ой небольшой опыт препода
вания этого курса показывает,
как важно для студентов-фило
логов знакомиться с литературой и куль
турой родного края, какой живой отклик
находит творчество писателей и поэтов
Харьковщины в умах и сердцах пред
ставителей современной студенческой
молодежи.
В рамках нашего курса наряду с ауди
торными занятиями мы проводили
и занятия внеаудиторные: побывали
в историческом музее и музее знаме
нитых харьковчан, в Чичибабин-центре,
где пообщались с вдовой поэта Лилией
Семеновной Карась-Чичибабиной.
Среди наиболее ярких впечатлений —
посещение Харьковского литературно
го музея, где студенты познакомились
с постоянно действующей экспозицией
«Григорий Сковорода: путешествие за
счастьем». Отзывы студентов второго
курса о посещении музея меня впечатли
ли настолько, что захотелось поделиться
ими с читателями газеты «Учитель».

Полина Лотоцкая:

К

азалось бы, что нового о Григории Саввиче
могут узнать студенты ун-та, гордо носяще
го его имя, уже много раз знакомившиеся с его
биографией, но как оказалось, с каждым разом
у этого выдающегося человека обнаруживают
ся всё новые грани, делающие его настоящим
алмазом отечественной культуры.
В музее вы погружаетесь в мир его слов, его
философии. Экспозиция разделена на четыре
комнаты. Первая — «утро», символизирующее
начало жизни, — похожа на сад, в котором
экскурсовод попросит вас представить себя
в том месте, где Сковорода любил проводить
время в размышлениях о жизни, о Боге и чело
веке. Следующая — «день» — рассказывает
Ольга Микляева:
об учебе Сковороды и о том, почему он мог
Це була маленька подорож до світу стать богатым и успешным, но выбрал долгий,
мандрівного філософа, учителя та пись трудный и тернистый путь познания и стран
менника Григорія Савича Сковороди. Ціле ствий. Комната «ночи» или заката жизни, ее
життя пролетіло перед нашими очима угасания, заставит вас засмотреться на звёзды
крізь очі мислителя.
и почти забыть об экскурсоводе и его расска

зе. Последняя комната — «небеса», где автор
экспозиции словно оставил пространство для
надежды. Во время экскурсии вы не только
слушаете, но и являетесь ее частью, ищете
ответы на вопросы, которые задает экскурсо
вод. И вы их непременно найдете, пройдя путь
от «утра» до «ночи» в биографии философа,
в строчках, написанных на стенах, в рисунках
Григория Саввича.
Алина Кладьева:

П

ройти весь его жизненный путь,
понять душевные терзания и фило
софские взгляды украинского гения можно
здесь, в Харьковском литературном музее,
где витает дух Сковороды. Создается впе
чатление, что и сам Григорий Саввич гдето затерялся среди посетителей. После
знакомства с экспозицией «Путешествие
за счастьем» абсолютно у всех рождается
вдохновение на великие дела.
Подготовила А.Г. Козлова,
доц. каф. мировой литературы

та посла Японії в Україні Сумі Шігекі.
На цьому конкурсі мала взяти участь
моя одногрупниця Анастасія Сокол, котра
18 жовтня трагічно загинула в автокатастро
фі. Я дуже дякую організаторам конкурсу за
те, що вони не обійшли мовчки цю ситуацію.
На місце, де мала би сидіти Настя, поклали
букет білих троянд. Її презентацію показали
на великому екрані та вшанували пам’ять
хвилиною мовчання.
У конкурсі брали участь 15 студентів
з Києва, Харкова, Львова. Тематика промов
була дуже цікавою: «Насолоджуйтесь своїм
чаєм», «Світ створений власними руками»,
«Крадії часу», «Чому люди відчувають жаль»,
«Будь-яка вежа будується знизу», «Спосіб
читання», «Стереотипи», «Святкуй різнома
ніття», «Ідея миру», «Екологічна проблема
річки Дніпро», «У чому сенс життя?», «Як
стати щасливим?», «Мої навіжені друзі»,
«Знущання та серце людини», а також моя
тема — «Проблема сміття в Інтернеті».
Упродовж усього конкурсу я дуже хви
лювалася, але змогла виступити без жод
них проблем. Було дуже приємно бачити
посмішки суддів та інших присутніх у залі,
коли я розповіла про кумедні та безглузді
відео в Youtube.
Окремо хочу подякувати своєму викла
дачу з японської мови Юлії Григорівні

Локшиній, котра допомагала, навчала,
виправляла мої помилки, а також підбадьо
рювала протягом підготовки до конкурсу.
Я дуже рада, що в нашому університеті
викладають такі висококваліфіковані викла
дачі та просто гарні люди.
Під час наради суддів ми мали змогу
поспілкуватися зі студентами, які рік стажу
валися в Японії, та отримати по дві книжки
японською мовою.
Наприкінці заходу виголосили промови
представник комітету суддів Хошино Юічі,
а також голова комітету суддів, представ
ник спілки японських підприємств в Україні
Таґава Кохей.
Усі учасники отримали приємні суве
ніри. Було дуже цікаво та приємно взяти
участь у цьому конкурсі, тож я сподіваюсь,
що наступного року зможу випробувати
себе ще. Бажаю іншим нашим студентам
не боятися таких змагань, бо саме так ви
обов’язково наберетеся досвіду, піднімете
свій професійний рівень та знайдете гар
них друзів.
Софія Давидова, ІІІ курсу, ф-т іноз. філол.
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Музей іграшки

Вернісаж

Живописний світ
українського козацтва

У виставковому залі художньо-графічного ф-ту відкрилась виставка члена Спілки
художників України, відомого живописця Віктора Цапка, присвячена духовному світу
українського козацтва.

В

иступаючи на презентації худож
ньої виставки, ректор ХНПУ імені
Г.С. Сковороди, Польовий Гетьман
Слобожанського козацького округу,
Отаман ГО «ОНОЦ Українського козацтва
імені Г.С. Сковороди», генерал-отаман
І.Ф. Прокопенко зазначив, що картини тала

з успіхом відбулося декілька виставок худож
ника. Віктор повернувся в Україну і брав
участь у Революції Гідності. Його картина, на
якій зображено опаленого вогнем козака на
Майдані, доносить до глядачів піднесення,
рішучість, мужність українців, що виборювали
свою незалежність та волю. Художник є дипло

Зарубіжний досвід

Історія новорічних прикрас

19 грудня до Дня святого Миколая на ф-ті дошкільної освіти в Музеї іграшки розпочне свою роботу нова виставка «Історія новорічних прикрас».

Т

радиція наряджати новорічну
ялинку з’явилася в середньо
вічній Європі, як символ мате
ріального благополуччя. Гілки на
ялинці розташовані таким чином, що
нагадують дах будинку. Класичні пра
вила прикраси ялинки не змінилися
і по цей день. «Віфлеємська зірка» на
маківці, «яблука» — сьогодні це кулі —
уособлювали біблійний «заборонений
плід», палаючі свічки (нині всілякі елек
трогірлянди). Прикраси до середини
XVIII століття були тільки їстівні: медові
пряники, пастилу, горіхи. І чим бідні
ший був урожай, тим старанніше при
крашали новорічну ялинку ласощами,
щоб новий рік став рясним. Згодом
додалися горіхи, солодощі та фрукти.
З другої половини XVIII століття ялин

Новорічні іграшки — це зв’язок між
поколіннями, вони можуть розповісти,
чим жила країна в ту чи іншу епоху.
До речі, після революції 1917 свят
кувати Новий рік було заборонено.
Більшовики вважали це свято «пере
житком минулого» і лише в 1935 році
новорічні свята і ялинки знову були
дозволені.
Запрошуємо всіх бажаючих від
відати виставку, яка продовжить
свою роботу до 19 січня 2018 року.
Упевнені, що буде цікаво не тільки
дітям, а й дорослим, які знову зможуть
кові прикраси стали більш ошатними: згадати той час, коли вірили в Діда
паперові квіти, позолочені ялинові Мороза і в новорічні дива.
Л.Є. Перетяга, д.п.н., проф. каф. естет. вих.
шишки і порожні яєчні шкарлупки,
а ще — фігурки з карбованої латуні:
та технолог. дошк. освіти,
феї, ангели та ін.
куратор Музею іграшки

За програмою
Еразмус+
Cвоїми враженнями щодо навчання
в Європейському ВНЗ за програмою
Еразмус+ ділиться студент ф-ту фізвиховання та спорту Євген Левандовський

У

часники цієї програми представ
ляли різні країни, зокрема Італію,
Туреччину, Зімбабве, Росію. Я був єди
ним представником з України.
Після заселення в гуртожиток,
обладнаний за всіма європейськи
ми стандартами, відбулась зустріч
з директором інституту. А наступно
го дня вже почалися заняття. Окрім

Зустрічаємо 2018
новитого художника Віктора Цапка — це шлях
до пізнання духовного світу українського
козацтва, тому що саме мова мистецтва, яка
спрямована до серця людини, здатна відкрити
глибинні смисли цього історичного феномену.
Усім учасникам вернісажу — викладачам,
студентам, художникам, які завітали на від
криття, передали вітання від автора та його
щиру вдячність за можливість показати свої
твори саме в педагогічному середовищі, від
якого залежить формування ментальності
нашого суспільства.

мантом знаменитого «МАМАЙ-фесту», який
проходить на Дніпровщині й об’єднує патрі
отичні культурні кола України — художників,
літераторів, дослідників козацьких традицій.
Віктор Цапко долучився до ініціативи ство
рення в Україні музею КОЗАКА МАМАЯ, щоби
зібрати всі твори, присвячені цьому символу
української ментальності. Образ Мамая колись
вішали біля ікон у кожній українській хаті,
і наші предки з покоління в покоління переда
вали естафету козацьких традицій. На вистав
ці представлено декілька картин художника,
присвячених постаті Мамая: козак, що долає
символічне зло у вигляді змія; козак, який грає
на кобзі; козак, що летить на коні, наче вільний
вітер. Крім портретів та жанрових творів, до
експозиції увійшли дивовижні пейзажі, у яких
художник передав своє захоплення природою
рідного краю. Погодьтеся, що любов до краси
є спільною рисою українців, як нації. І студен
ти, які навчаються на худграфі та факультеті
мистецтв ХНПУ імені Г.С. Сковороди, обрали
служіння красі своєю місією в суспільстві. Тож
Віктор Цапко, як митець, що відображає для них виставка Віктора Цапка є особливим
у своїх живописних роботах традиції україн джерелом енергії натхнення.
ського козацтва, особливості характеру, ідеали
Тетяна Бабіна, модератор виставки —
та цінності нашої нації, відомий далеко за меж
громадський діяч, директор Харківського
ами країни. Він жив та працював у Канаді, де
Культурного Центру «Сірін»

Літературна студія

Як з’являється поезія?

5 жовтня та 6 листопада 2017 р. на укр. мовно-літературному ф-ті імені Г.Ф. КвіткиОснов’яненка відбулися традиційні засідання літературної студії.

Ц

ьогорічні осінні зустрічі були присвячені спробі осягнути те, як народжується поезія, на яких
рівнях вона виникає (концепції Платона, Й.В. Гете, О. Потебні, О. Забужко та ін.). Засідання
передбачали знайомство з філологами-першокурсниками, декламування віршів, дискусію,
мистецькі експерименти, літературну кав’ярню.
Активну участь у роботі студії взяли М. Верман, А. Григоров, А. Ельшейдт, Д. Зоріна, А. Литвин,
Л. Лобас, А. Мажара, А. Стерхов, В. Чуб, Ю. Шевченко.
Знаково, що засідання відвідує не лише студентство, а долучаються й випускники нашого
ун-ту (М. Куценко, Р. Коробенко, О. Погребняк-Горбачова) та гості. Учасники та учасниці студії
вдячні кафедрі української і світової літератури за сприяння та допомогу в проведенні заходів.

А. Карач, асп. каф. укр. і світової літератури, координаторка студії

Тиждень права

Рік Жовтого Собаки зарядить нас позитивом!

Згідно зі східним календарем, у ніч на 16 лютого 2018 р. прийде рік Жовтого Земляного Собаки. Пропонуємо нашим читачам
дізнатись, хто вони, 95 наших університетських щасливчиків, які народилися в Рік Собаки.

П

рацьовитий та активний Собака завжди націлений
на удачу й вірить у свій успіх. Тому невипадково
серед тих, хто народився в Рік Собаки багато визна
них учених, докторів наук, професорів, серед
яких: Т. Олейник, Т. Рогова, Л. Зеленська,
С. Лупаренко, О. Жерновнікова,
В. Ушманова; зав. кафедрами
Ю. Бойчук, О. Скоробогатова,
Т. Гогіна, Н. Чен.
До будь-якої справи
в новому 2018 році важли
во підходити творчо, як це
роблять представники
творчих спеціальнос
тей: доц. В. Тушева, кон
цертмейстери К. Чумак,
Н. Олійник, акомпаніатор
Н. Глушкова, художники
В. Кулик, Н. Распутько,
А. Алтухова, зав. музею
А. Мосцева.
Жовтий Земляний Собака
любить мандрувати й змі
нювати картинки перед
очима, але для цього він
має знати географію, як
доц. Ю. Муромцева, ботаніку,
яв ст. викл. О. Пінський, а також
володіти не тільки рідної мовою,
як викл. О. Лук’янова, А. Промська,
але й іноземними мовами:
англійською, як доц. І. Жарковська,
ст. викл. Ю. Невська, викл. О. Омельяненко,
І. Підгурська, І. Компанієць; німецькою, як Ю. Пивовар; роман
ськими, як Ю. Піддубна, Т. Дедушек, Л. Константинова; східни
ми, як В. Балічева та ін.
Ті, хто народився в рік Собаки, уособлюють справедливість,
тому серед них багато таких правознавців, як доц. В. Плахтєєва,
викл. О. Лук’янчиков, філософів, як доц. Л. Туріщева, викл. Г. Корж.
Вони добре розбираються в психології, як викл. О. Гречаник.
Їм подобається займатися проблемами виховання, як доц.
С. Бакай, К. Калініній. Тож у цей рік ми можемо заспокоїтися —
усе буде чітко й справедливо.
У 2018 році можна сміливо братися за будь-які справи.
Собака кидається в бій, не замислюючись про наслідки, тому
вона має бути сильною та здоровою, як викл. спортивних

Підготувала за поданням працівників відділу кадрів Ірина Бикова

Спорт

Черлідинг

Практика в суді

та оздоровчих спеціальностей С. Поліщук, А. Тихонова, доц.
В. Золотоверх, О. Іващенко, нач. табору О. Світличний.
Собака безкорисна істота, але полюбляє рахувати, як доц.
каф. математики О. Водолаженко, ст. викл. І. Глінка,
пров. бухгалтери О. Моргун, О. Пересада,
Л. Сидоркіна; вона не прагне слави
та комфорту, але любить поря
док, як нач. відділу Т. Родченко,
зав. кабинетом Н. Скрипник,
Н. Бельська, О. Бужин, ст. лабо
ранти О. Антоненко, Т. Шевелєва, О. Ратієва, О. Корнюш,
Т. Маляревська, Л. Щербакова, Т. Мирошниченко,
Л. Никитюк, лабо
ранти І. Завада,
С. Левіна, О. Ченцова,
І. Коробкіна, І. Шаламова, секре
тарі-диспетчери
Ю. Губська, М. Бернович,
А. Гонтар, інспектор
І. Манченко.
Серед тих, хто народився у рік
Собаки, багато бібліофілів,
як А. Кроль, О. Федотова,
Т. Поплавська, Є. Моро
зова.
Собака не любить,
коли пускають гроші на
вітер, але від гарного
обіду ніколи не відмов
ляться, тому так любить він кухарів
таких, як Н. Мироненко, Г. Терентьєва, та робить усе,
щоб ми жили краще, комфортніше, як працівники АГЧ:
Т. Варякіна, К. Вовк, Л. Злотник, О. Малєєва, Т. Лисокобилка,
О. Литвин, Д. Онищенко, В. Резцова, Ф. Рожков, Л. Романенко,
Н. Сапьолкіна, Л. Слободян, О. Стадник, С. Фальченко,
Р. Убоженко, В. Фахардінова, В. Штонда.
Щоб 2018 рік приніс нам щастя, любов і добробут, треба не
сваритися через дрібниці, вірити один одному, бути толерант
ними, терплячими й дипломатичними, сподіватися, що для
людей інтелектуальних професій у рік Жовтого Собаки буде
горіти зелене світло.
З Новим Роком!

Новини фехтування

Протягом Тижня права, студенти юридичного факультету взяли активну участь
у спеціалізованих заходах.

З 25 по 28 листопада 2017 р. на базі «Уніфехт» ХНУ імені В.Н. Каразіна відбувся ХХ
ювілейний Міжнародний турнір з фехтування пам’яті Заслуженого тренера України
Л.В. Авербаха.

У
А

льона Назаренко, Владислава Жадан,
Наталя Сухомлин, Богдан Сабельнік
та Олександр Росляков випробували себе
в імітації судового процесу — «Модельних
судових засіданнях у сфері свободи слова
в умовах конфлікту». Захід проводився
Центром демократії та верховенства права
у партнерстві з Лігою студентів Асоціації
правників України.
Студенти 24-ї групи юрфаку відвідали
справжні судові засідання в Київському
районному суді м. Харкова. Виступили, так би
мовити, спостерігачами при розгляді справ
про розірвання шлюбу, стягнення аліментів

Головний редактор
Iрина Бикова

та інше. І, отримавши ще й практичні навички,
провели семінарське заняття з цивільного
права у формі судового засідання.
А студенти Катерина Єрещенко (4 курс) та
Євгеній Буць (5 курс) взяли участь у Перших
Всеукраїнських судових дебатах з тру
дового права, які пройшли 25 листопада
в Апеляційному суді Вінницької області (див.
на фото).
Вважаємо, що участь у таких заходах дуже
важлива у формуванні практичних навичок
майбутніх юристів.
О.А. Андрюшкова, координатор
з виховної роботи юрфаку

Редактор Юлія Лебеденко
Дизайн, верстка
Василь Березовський
Коректор Олена Карпенко

Вітаємо збірну команду ХНПУ імені
Г.С. Сковороди з черлідингу, яка посіла
перше місце в Кубку України в м. Києві
в номінації Jazz та срібло в номінаціях:
Cheerdance, Cheerdance doubles та Jazz
solo. Крім цього, надбанням команди
в цьому році є золоті медалі в Кубку
Харківської області в номінаціях: Jazz,
Cheerdance. До складу команди входять
студентки ф-ту фізвиховання і спорту,
серед яких 70 % першокурсниць.
Бажаємо команді подальших успіхів.

Газета зареєстрована в управлiннi
з преси Харкiвської обласної
адмiнiстрацiї. Свiдоцтво
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Т. Кравчук

фехтуванні на шпагах змагали
ся ветерани, кращі шпажисти та
шпажистки. Цей турнір є пре
стижним, тим що надає очки та дорів
нюється до Чемпіоната України. Наші
студенти, випускники та аспіранти
виступили гідно та отримали нагоро
ди. В особистому заліку золото заво
ював Максим Хворост (аспірант), срі
бло у Яна Сича (ф-т ФВіС). У командній
першості в запеклій боротьбі з майже
рівним рахунком перемогла коман
да м. Харкова у складі М. Хвороста,
Р. Свічкаря (економ. ф-т), Д. Потапенка
(ф-т ФВіС) та Є. Миргородського
(випускника). Друге місце виборола
команда м. Києва, її провідним бійцем
був Я. Сич.
Хочеться подякувати нашим сту
дентам-фехтувальникам, які, висту
паючи в складі юніорської збірної
команди України, здобули спеціальну
нагороду за чесну боротьбу на чем

Засновник і видавець газети
ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. 61168,
м. Харкiв, вул. Валентинівська, 2,
корп. А, кiмн. 200. Т. 68-63-12

піонаті світу 2016 р. у французькому
м. Бурже. Комітет з чесної гри (Fair Play
Committee) високо оцінив благородну
поведінку Олексія Махоніна, Яна Сича
та Євгена Горбачука (ф-т ФВіС) на світо
вій першості та присудив їм перемогу
в номінації World Fair Play For the Youth.
Церемонія нагородження відбулася
в листопаді 2017 р. у Брюсселі.

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

І. Кривенцова, доц., голова спортклубу
E-mail редакції:
uchitel_hnpu@ukr.net
Видається українською
та росiйською мовами

теоретичних занять з польської
мови, математичної статистики, дис
танційного навчання, комунікації та
автопрезентації, проводилось бага
то практичних занять з різних видів
спорту. Туризму передувала теоре
тична підготовка: нас учили в’язати
вузли, долати вертикальні й горизон
тальні перешкоди, лазити й спускати
ся з вершин, переправлятися через
водойми. На заняттях з інвалідного
спорту ми випробували на собі різні
ігри для дітей з обмеженими можли
востями. Також займалися великим
тенісом, оволодівали технікою й так
тикою гри на корті. Були заняття та
змагання з легкої атлетики, з пла
вання, з сучасних форм рекреації, де
ми ходили на заняття в різні спорт
клуби та ігрові зали і випробували
щось нове. Разом із представниками
Німеччини, Норвегії, Польщі, Росії,
Казахстану брали участь у конфе
ренції з порятунку на воді.
На табірному зборі в місті Моринь
очікувало каякарство, де нас учили,
як правильно тримати весла, як зала
зити і вилазити з каяка на воді й на
суші, як взаємодіяти, якщо ви виплив
ли групою та ін. На заняттях з парус
ного серфінгу спочатку ми вчилися
на суші: як кріпити вітрило, як підняти
його з води, як правильно стояти на
дошці. А потім уже показали, як пра
вильно керувати яхтами з вітрилами
та дістатися з пункту А до пункту Б,
а потім давали маленькі човни для
плавання удвох. На заняттях з поря
тунку втопаючих вивчали сучасні
рятувальні засоби. Особлива увага
приділялась формуванню навичок
транспортування потерпілого з води,
виконанню реанімаційних дій у пев
ній послідовності.
Корисними були заняття з поль
ської мови, на яких ми робили пла
кати, грали в ігри, розповідали про
себе.
На фестивалі науки, що відбувався
по всіх університетах, ми проводили
ігри з дітьми з різних шкіл.
Дуже пізнавальною виявила
ся поїздка поромом до Швеції
(м. Карлскрона). Тут нас чекала цікава
програма: екскурсія містом, сканди
навська ходьба в лісі на 9 км. Усі були
в захваті від краси, що нас оточувала.
Потім ми рушили назад у Бидгощ.
На підсумковій конференції усім
були вручені сертифікати про про
ходження програми ЄРАЗМУС+.
Я дуже радий, що мені випала
можливість навчатися за програмою
ЄРАЗМУС+ в Університеті економіки
міста Бидгощ. Було дуже цікаво пере
бувати в нових для мене умовах євро
пейського університету, але й відчут
тя відповідальності надихало на нові
сили.
Дозвольте висловити глибоку
вдячність керівництву університету та всім викладачам факультету
за надану можливість навчатися
в європейському навчальному закладі!
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