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Дорогі випускники та випускниці!
Шановні професори, викладачі та співробітники!
Вітаємо вас із традиційним університетським
Cвятом випуску та вручення дипломів! У 2018
році університет закінчують понад 2000 магістрів і бакалаврів. Більшість із вас прийде до
шкільних класів, до інших освітніх, наукових
установ, фірм і підприємств і працюватиме для
щасливої України, щасливої школи і процвітаючих людей. Ваш назавжди рідний університет зробив усе, щоб ви, наша гордість і окраса,
змогли швидко адаптуватися в нових умовах,
навчати і виховувати нову генерацію громадян
і патріотів, яка зробить Україну мирною, стабільною і заможною!
За роки навчання в університеті ви отримали
престижні спеціальності й ґрунтовні знання, розвинули свої творчі здібності й здобули життєвий
досвід.

Україна переживає складні часи, але ми віримо, що глибокі знання, здобуті вами, ваша громадянська зрілість і патріотичне завзяття стануть
підґрунтям успішної «сродної» праці на користь
рідної Батьківщини.
Поділяю вашу радість, радість ваших рідних
і близьких людей, висловлюю подяку вам за примноження традицій сковородинівського університету. Нехай береже всіх вас Господь і посилає
успіхи й міцне здоров’я!
Знаю, що ви прославите себе і нас достойними вчинками. Любіть своїх учнів, свою професію,
рідну Україну. Гордо несіть звання Учитель, а ваші
вихованці нехай пишаються своїми наставниками!
З повагою, ректор
І. Прокопенко

Випускники-бакалаври ф-ту іноземної філології після успішного складання держіспитів готові до продовження навчання в магістратурі Аlma mater

Випускник-2018

Гордість університету

Робота з дітьми — моє покликання

У цьому році диплом магістра серед інших випускників нашого університету отримає Микола Вродзинський, студент ф-ту фізичного виховання і спорту.
Він дав інтерв’ю нашому кореспонденту.

В

ун-т прийшов
після Харків
ського училища
фізичної культури, бо
вважаю, що спорт —
невід’ємна частина
гармонійно розвиненої людини. Роки
навчання в ун-ті дали мені гарну психолого-педагогічну підготовку, різнобічну можливість розвиватись у сфері
ФК і спорту та загальноосвітніх знань.
Старався від усіх викладачів брати

краще. Особливо близькими булі мені як
легкоатлету викладачі кафедри циклічних видів спорту. База в ун-ті добра, але,
на жаль, не всі студенти мають стимул
в отриманні доброї освіти, тому що
шукають приробітки у зв’язку з важким матеріальним становищем. Я теж
працюю, але за спеціальністю в рідній
Ізюмській ЗОШ №6. Веду 5,6,7 класи,
гуртки та секції з волейболу, джури
(козацьке лицарство), упроваджую індивідуальну та інклюзивну освіту. Школярі

люблять мої предмети, тому що я проводжу їх на позитиві, використовую сучасні
методики, нестандартні форми уроків,
про які дізнався в ун-ті. Використовую
помірні навантаження. Проводжу ЛФК
для першокласників за допомогою
ігрових методів і дуже радію, коли бачу
прогрес. Спортзал і спортмайданчики
маленькі, але я беру участь у тендерних
проектах Віталія Кличка, який розігрує
10 обладнаних спортмайданчиків. Разом
із другим викладачем (до речі, у школі

багато наших випускників серед учителів) проводжу День туризму, День
фізкультурника, День здоров’я. Старше
покоління шкільного колективу мені
добре знайоме, є дружний колектив
молодих учителів, яких я теж добре
знаю, тому що Ізюм — це невелике місто.
До речі, мерія міста приділяє увагу розвитку фізичної культури і спорту. Планую
5 років попрацювати в школі, а далі
життя покаже.
Спілкувалась І. Бикова

До Дня науки

Іменні стипендії викладачам природничого

18 травня у великій залі Палацу студентів юридичного ун-ту за участі Голови Харківської ОДА Юлії Олександрівни Світличної відбулося урочисте святкування Дня науки.

Г

олова ХОДА привітала науковців
Харківщини з професійним святом і передала слова привітання
Президента України. «У 2018 році ми
відзначатимемо ювілей — 100 років —
Національної академії наук України,
яку 2 місяці тому поповнили ще
11 представників нашої області.
Я переконана, що початок нового століття стане для наукової Харківщини
етапом нових злетів та нових перемог, — сказала Юлія Світлична. — І це
не мрії. Це плани, які ми з вами втілимо
в життя. Настав час створити належні
умови для розвитку науки в Україні:
законодавчі, фінансові та інституційні. І Президент України приділяє
цим стратегічним питанням особисту
увагу. Уже створена Національна рада
з питань розвитку науки та технологій,
запроваджено реформу в освіті і відкриті двері для доступу до європейських проектів і програм. На часі —
створення Національного фонду
досліджень. Усе це — перші складові
системи управління можливостями

40 науковцям, що виграли конкурс
на присудження іменних стипендій у галузі науки, 20 видатним
та 20 молодим ученим як «гарний
стимул для того, щоб продовжувати
свою дослідницьку роботу. Будемо
й надалі підтримувати науку, тому
що це наше майбутнє», — відзначила
керівник області.
Цього року переможцями конкурсу стали три викладачі природничого
ф-ту ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Іменну
стипендію імені О.Н. Соколовського
для видатних науковців у галузі
Голова ХОДА Ю.О. Світлична вручає аграрних наук виграв професор
диплом переможця Обласного конкурсу каф. ботаніки д. с.-г. н., проф. Тимур
іменних стипендій для видатних Олександрович Гринченко. Іменну
науковців зав. кафедри ботаніки ХНПУ стипендію імені М.М. Бекетова для
імені Г.С. Сковороди проф. Д. Леонтьєву видатних науковців у галузі хімії
виграла зав. каф. хімії, д. хім. н., проф.
в науковій сфері, які запроваджуються Олена Миколаївна Свєчнікова. Іменну
на рівні держави, а Харківська область стипендію імені І.І. Мечникова для
сьогодні максимально включена в цей видатних науковців у галузі медиципроцес».
ни і біології виграв зав. каф. ботаніки,
Під час святкування Дня науки д. біол. н., проф. Дмитро Вікторович
голова ХОДА вручила дипломи Леонтьєв.

Магістрам —
сковородинівська відзнака

26 червня під час урочистостей з нагоди Випуску-2018 на підставі рішення Вченої ради
університету за сумлінне ставлення до навчання, відмінне навчання та особливо
глибокі знання зі спеціальностей, оволодіння професійною майстерністю, участь
у науково-дослідній роботі, активну громадську діяльність, загальноуніверситетською Премією імені Г.С. Сковороди із врученням пам’ятної медалі та посвідчення
будуть нагороджені такі випускники:
Ільїна Дар’я — ф-т дошкільної
освіти, група; Бичкова Альона —
економічний ф-т; Кононенко Яна —
ф-т іноземної філології; Булгакова
Владислав — історичний ф-т;
Топоркова Владислава — ф-т мистецтв, Винограденко Карина —
ф-т початкового навчання; Сопот
Владлена — природничий ф-т;

Свистун Ірина — ф-т психології і соціології; Кузнецова Олена — ф-т славістики; Потапова Марина — український мовно-літературний ф-т імені
Г.Ф. Квітки-Основ’яненка; Удовик
Андрій — ф-т фізичного виховання
і спорту; Айвазян Альона — художньо-графічний факультет.

Ректор І.Ф. Прокопенко

Вітаємо
Срібними призерами Чемпіонату
Європи, що проходив у Афінах (Греція)
стали магістранти ф-ту фізвиховання і спорту Анастасія Новікова (боротьба самбо)
та Богдан Кондратович (бойове самбо).
Звання Заслуженого майстра спорту
України з фехтування на візках отримала магістрантка ф-ту ФВ і спорту Євгенія
Бреус. Відзнаку їй вручила голова ХОДА
Юлія Світлична на розширеному засіданні
колегії Управління молоді та спорту.
І. Кривенцова, голова Спортклубу

Викладачі ХНПУ імені Г.С. Сковороди —
переможці Обласного конкурсу іменних
стипендій для видатних науковців
професори (зліва направо): Д. Леонтьєв,
О. Свєчнікова, Т. Гринченко

Керівник області особисто привітала переможців конкурсу, вручивши їм
пам’ятні сертифікати стипендіатів, та
побажала наснаги, нових звершень
і відкриттів.
Приєднуємось до привітань!

Міжнародні зв’язки

Україна і Польща: на шляху до незалежності

18 травня цього року сковородинівці сердечно вітали гостей, які прибули на міжнародний круглий стіл «Боротьба за незалежність: польський і український
виміри (1914–1921 рр.)», організований ХНПУ імені Г.С. Сковороди за сприяння Генерального Консульства Республіки Польща в Харкові.

Ц

ьогоріч Польща відзначатиме столітній
ювілей своєї незалежності, на довгому
і стражденному шляху до якої особливе місце посідає перша в Європі Конституція
3 травня 1791 року, що стала формальним при-

водом для чергового розділу Речі Посполитої
між її сусідами-імперіями. Тому обговорення
заявленої теми саме в травні було дійсно
доречним. Учасниками круглого столу стали
Генеральний Консул РП у Харкові пан Януш
Яблоньський, Консул пан Ян Здановський,
а також Надзвичайний і Повноважний Посол
РП у Грузії пан Маріуш Машкевич, професор
Поморської академії в Слупську пан Роман
Томашевський, а також професори, доценти,
аспіранти різних вишів України, представники полонійних організацій Харкова, студенти
ф-тів історичного, українського і славістики.
Змістовна доповідь п. Машкевича
«Польсько-українська боротьба за незалежність у світлі польської художньої та мемуарної
літератури міжвоєнного періоду (1919–1939)»

була цікавою не лише історикам, але й філологам, адже в ній був проаналізований розвиток
польської політики стосовно своїх східних сусідів — українців і білорусів — крізь призму так
званої «кресової літератури» (Кресами поляки
називають окраїнні землі, які колись входили
до складу Речі Посполитої). Інший польський
учасник круглого столу — п. Томашевський —
ретельно проаналізував соціально-культурний, політичний і військовий потенціал польського й українського суспільства
напередодні і під час Першої світової війни.
Прикметно, що головну роль у його формуванні п. Томашевський відводить навчальним
закладам і насамперед — університетам. Усі
доповіді викликали жваве обговорення, сприяючи продуктивному обмінові думками між

Ректор І. Прокопенко з почесними гостями

представниками академічних спільнот Польщі
й України.
Щирому спілкуванню науковців додав
зворушливої нотки концерт «З думою
про Батьківщину» за мотивами музики
М. Оґінського, підготовлений творчим
колективом Молодіжного центру за проектом ректора нашого ун-ту І. Прокопенка.

Бентежна мелодія полонезу славетного
польського композитора переплелася
з феєрично яскравими ритмами польських
і українських народних пісень і танців, музика і спів поєдналися зі словом, створивши
разом піднесений настрій у глядачів.
Олена Артюх, кер. РЦ польської мови, культури і науки;
Сергій Сєряков, доц. каф. всесвіт. історії

2

Конференції

Олімпіада

Вища й середня освіта в умовах
сучасних викликів

Партнерська взаємодія
фахівців у соціальній галузі

Другий рік поспіль у ХНПУ імені Г.С. Сковороди проводився II етап Всеукраїнської
студентської олімпіади із соціальної педагогіки.

Слово декану

У ХНПУ імені Г.С. Сковороди відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми вищої
і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика».

О

28 учасників представляли 17
вишів із 14 міст України. Організатори
олімпіади намагалися забезпечити
найкращі можливості для розкриття
потенціалу кожного її учасника. У перший день олімпіади ф-т психології та
соціології зустрів учасників концертом «У колі друзів».
Наступного дня учасники виявляли
власні професійні здібності й таланти
в різних галузях майбутньої професійної соціально-педагогічної діяльності:
виконували комплексну письмову
роботу з теоретичних питань; захищали власне наукове дослідження
з актуальної проблеми; демонстрували фрагмент сценарію певного заходу
з досліджуваної теми; представляли
результати практичного досвіду.
Роботу учасників на кожному
з етапів олімпіади оцінювало високопрофесійне журі: доктори наук,
професори, кандидати наук, доценти, директори соціальних служб
та благодійних фондів м. Харкова
(О. Василенко, М. Васильєва,
О. Виноградова, С. Золотухіна,
В. Костів, А. Поляничко, Т. Печерських,
А. Рижанова, Л. Ричкова, І. Романова,
Л. Штефан, С. Харченко, Н. Чернуха).
Виявити найкращих було дуже склад-

но, бо учасники демонстрували нові,
нетрадиційні підходи до вирішення
складних професійних завдань і вражали журі власною креативністю.
За результатами проведених теоретичного, наукового
й практичного турів було визначено переможців: І місце виборола Юлія Степанова (ХНПУ імені
Г. Сковороди); ІІ місце — Катерина
Євонова (Луганський НПУ імені
Т. Шевченка) та Катерина Непочтова
(Сумський ДПУ імені А. Макаренка);
ІІІ місце — Маргарита Шерстньова
(ХНПУ імені Г. Сковороди), Христина
Ткачук (Прикарпатський НУ імені
В. Стефаника) та Тетяна Хміль (КНУ
імені Т. Шевченка). Інші студенти отримали дипломи в різних номінаціях.
Хоча формат олімпіади передбачав
змагання заради першості, усі його
учасники відчули себе представниками єдиної дружньої родини соціальних педагогів, у яких виникло стійке
бажання подальшого спілкування та
обміну професійним досвідом. Багато
учасників ділилися контактами для
продовження подальшої професійної взаємодії.

рганізаторами конференції стали
кафедра загальної педагогіки
і ПВШ та кафедра філософськопсихологічної антропології нашого ун-ту,
співорганізаторами — Жешувський ун-тет
(Республіка Польща) та Педагогічний
інститут Чендуського ун-ту (КНР), учасниками — науковці з України (16 міст),
Польщі, КНР та Іраку. Високий науковий
рівень конференції забезпечили доповіді
47 докторів наук, а також участь у ній 33
педагогів, учителів і представників адміністрації з різних освітніх закладів.
Роботу конференції відкрив ректор ун-ту академік НАПН України
І.Ф. Прокопенко, який привітав учасників і виступив з доповіддю «Старі вчителі
й Нова Українська школа».
Під час пленарного засідання викликали інтерес доповіді д. пед. н., доц., проф.

каф. загальної теорії та ІП Київського ун-ту
імені Б. Грінченка В. Желанової, д. пед. н.,
проф., декана фізмату О. Колгатіна,
д. пед. наук, проф. Л. Штефан, д. пед. н.,
доц., зав. каф. теорії і методики викладання філолог. дисц. у початк. школі
Л. Ткаченко, викл. каф. філософсько-психологічної антропології С. Сосніхіної та інші.
Конференція працювала у 8 секціях:
«Розвиток педагогічної науки й освіти», «Психолого-педагогічні проблеми
інклюзивної освіти», «Інноваційні технології в навчанні й вихованні школярів»,
«Актуальні проблеми шкільної освіти»,
«Проблеми вищої школи: дидактика,
виховання, управління», «Розвиток
обдарованої особистості в сучасному освітньому середовищі», «Сучасні
проблеми філософсько-психологічної
антропології». Цього року вперше було

організовано окрему секцію для студентських виступів — «Студентські студії», яку
планується зробити традиційною.
Учасники конференції відвідали майстер-класи «Безперервне професійне
зростання» канд. пед. н., доцентів каф.
загальної педагогіки і ПВШ О. Башкір,
А. Балацинової та Т. Собченко та «Азбука
творчості: розвиток компетентностей
особистості в умовах Нової української
школи» д. філос. н., проф., зав. каф. філософсько-психологічної антропології
І. Дорожко та к. псих. н., доц. цієї ж кафедри Л. Туріщевої; педагогічну майстерню
«Музейні іграшки» д. пед. н., проф. каф.
естет. вихов. і технологій дошк. освіти
Л. Перетяги. За матеріалами конференції
видано збірник тез доповідей.
Н.О. Ткачова, д. пед. н., проф., та
А.Д. Балацинова, к. пед. н., доц.

Педагогіка здоров’я

18–19 травня на базі нашого ун-ту пройшла VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка здоров’я», яка була
присвячена проблемам збереження та формування здоров’я дітей, учнівської та студентської молоді.
часниками конференції стали
представники Харкова, Києва,
Чернігова, Вінниці, Бердянська,
Кам’янського, Запоріжжя, Івано-
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здоров’я; психолого-педагогічні основи профілактики шкідливих звичок та
соціально-небезпечних захворювань;
здоров’язбережувальні освітні техно-

вивальну діяльність. Крім того, відбулися секційні засідання та засідання
круглого столу з проблем підготовки
і перепідготовки фахівців зі спеціаль-

Франківська, Дніпра, Кривого Рогу, Сум,
Тернополя, Прилук.
18 травня на відкритті пленарного
засідання з вітальним словом виступив
голова оргкомітету конференції ректор
І.Ф.Прокопенко та були заслухані доповіді провідних учених України про методолого-теоретичні основи педагогіки
здоров’я; сучасні підходи до створення
здоров’язбережувального освітнього
середовища в навчальному закладі;
роль фізичного виховання у збереженні

логії; актуальні проблеми корекційної
педагогіки та сучасних інклюзивних
процесів у навчальних закладах.
19 травня конференція продовжила
роботу на базі Комунального закладу
«Харківський обласний спеціальний
НВК», де навчаються і виховуються діти
з вадами слуху. Спочатку був святковий
концерт, підготовлений талановитими
вихованцями інтернату. Потім директор
закладу Г.І. Кукліна презентувала його
навчально-виховну та корекційно-роз-

ної та інклюзивної освіти, які провів
академік НАПН України В.І. Бондар.
Для учасників конференції працювали
майстер-класи, музей сурдопедагогіки
та кабінет слухової реабілітації.
Плекаємо надію, що конференція
сприятиме впровадженню досвіду
здоров’язбереження у навчальновиховний процес закладів освіти нашої
держави.

Оргкомітет олімпіади,
каф. соціальної педагогіки

Закордонний досвід

День неформальної освіти

Про систему неформальної освіти Держави Ізраїль розповіли студентам нашого
вишу співробітники Ізраїльського культурного центру (ІКЦ) в м. Харків при Посольстві
Держави Ізраїль в Україні.
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пільний науково-практичний захід
відбувся у квітні на ф-ті іноземної
філології. Як зазначив виконувач
обов’язків директора ІКЦ в Харкові Арік
Лідерман, «неформальна освіта — одна
з основ, на якій сформувалась та зміцнювалась Держава Ізраїль. Вона стала
провідною ідеєю піонерів «халуцім» та
залишається нею й досі. Із системою
неформальної освіти Ізраїлю слухачів
познайомила в рамках відео-конференції директор культурних і освітніх програм організації «Натів» при канцелярії
Прем’єр-міністра Ізраїлю Софі Коцер.
Система неформальної освіти
Ізраїлю існує вже протягом майже
двох тисяч років. Сьогодні підготовкою фахівців для системи
неформальної освіти займаються
навчальні заклади зі світовим ім’ям.
Її сутність — надати можливість для
якомога повнішого розкриття потен-

ціалу особистості, реалізації планів,
захоплень та вподобань ії слухачів.
Саме зануренням у «неформальне»
став цей день для студентів, що взяли
участь у заході. Відсутність жорсткого
графіку занять, рівність педагога та
учня в навчальному процесі, атмосфера довіри та взаємоповаги і, головне,
власне бажання та внутрішня готовність до процесу навчання стали головними супутниками цього дня.
Практичні навички студенти змогли
отримати під час занять, що в неформальній формі провели для них волонтери харківського відділення ізраїльського
скаутського молодіжного клубу «НатівЦофім» при ІКЦ, які показали, як саме
принципи неформальної освіти використовуються під час роботи з аудито
рією. Отже, українським студентам
є чому повчитись у ізраїльських колег.
О. Компанієць, ст. викл. каф. східних мов

Ю. Бойчук, проф., докт. пед. наук,
проректор з наукової роботи

Лінгвістичні студії

15–16 травня 2018 року в ХНПУ ім. Г. Сковороди відбулася XVII Міжнародна наукова конференція «Художній текст: лексика, граматика, стилістика».
Організаторами конференції були ків-науковців об’єднали проблеми
кафедра української мови й кафедра актуальних лінгвістичних досліджень:
слов’янських мов. Майже сто учасни- загально-теоретичні проблеми аналізу

художнього тексту, лексичні, граматичні, лінгвокогнітивні та прагматичні
аспекти його вивчення.

Зустрічі

економіка ХХІ століття

Герой нашого часу

30 травня студенти укр. ф-ту зустрілися з дуже цікавою людиною, яка є справжнім
героєм свого часу — Валерієм Григоровичем Болотовим.
поважний харківський поет та
Цеучасник
ліквідації наслідків аварії

на ЧАЕС. «Я не люблю очки носить, от
солнца прятаться в стекляшку. Желаю
к людям выходить — всегда с глазами нараспашку!» — цими словами
влучно характеризує себе Валерій
Григорович, у чому ми змогли вповні
переконатись. У його творах наявна
щира любов до матері, роздуми про
війну, дружбу та природу. Яскравий
контраст вдалося створити Миколі
Чернову, який порадував нас своїми дотепними гуморесками, та Асі
Анциферовій, яка вразила своїм
чарівним співом. Ми щиро вдячні Валерію Болотову за цей візит
до нашої родини. Його заклик до
нас пролунав ясно та гучно: «Жить
нужно — радостно и громко, идти

Червень 2018

бежать и прыгать по судьбе. Чтобы
потом по старости тихонько ты позавидовать смог — сам себе». Наше
завдання — це пам’ятати людей, які
віддали своє життя заради нас, заради
кращого майбутнього!
В. Глушич, координатор
з вихов. роботи укр. ф-ту

На економічному ф-ті відбулася чергова студентська наукова конференція «Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ
століття очима молоді», присвячена Дню науки.
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етою її проведення став обмін
актуальною інформацією щодо
проблем виявлення інтелектуального потенціалу молоді та активізація
науково-дослідної діяльності студентів.
Розглядалися проблеми зайнятості та безробіття в Україні, нерівномірності в розподілі доходів населення нашої країни та
пріоритетні заходи фіскальної політики
держави, роль інвестицій у пожвавленні
економічної активності та інші. У роботі
конференції взяли участь студенти всіх
ф-тів нашого ун-ту, а також студенти економфаку Харківського торговельно-економічного ін-ту КНТЕУ. Найцікавіші з 72 тез
доповідей було обговорено на засіданнях
секцій: «Проблеми розвитку мікро- та
макроекономічних процесів національної економіки» (кер. к.е.н., доц., зав.
каф. економічної теорії І. Сідельнікова);
«Проблеми та перспективи розвитку

фінансово-господарської діяльності
суб’єктів підприємництва» (кер. к.е.н.,
доц. каф. фінансів і обліку Т. Синиця);
«Актуальні проблеми менеджменту та
маркетингу» (кер. к.е.н., доц., проф. каф.
економічної теорії Н. Шиловцева). До
підготовки студентів було залучено 16
викладачів кафедр економ. теорії та
фінансів і обліку нашого ун-ту.
Студенти продемонстрували творчий
підхід щодо постановки і розв’язання
завдань пошукового характеру, ораторські здібності, наукове економічне
мислення. Багато виступів відзначалися глибиною теоретичних досліджень
у поєднанні з практичними реалізаціями запропонованих ідей. Доповіді
супроводжувались мультимедійними
презентаціями.
Серед кращих доповідачів грамотами
І ступеня відзначені: Дмитро Сотніков,

магістрант економфаку, з доповіддю
«Шерингова економіка як механізм зміни
поглядів на споживання» (кер. к.п.н., доц.
Т. Гуцан), Ярослав Власенко, економфак,
із доповіддю «Перспективи використання blockchain-технології в логістиці» (кер. к.е.н., доц. Т. Синиця), Ілона
Ремміна, ф-т початк. навч., із доповіддю
«Впровадження маркетингових інновацій
як метод удосконалення діяльності ресторану» (кер. к.п.н., доц. О. Мельникова).
Грамотами ІІ та ІІІ ступеня відзначені: економфак — магістр А. Бичкова,
студенти Г. Солодка та Т. Калакіна; ф-т
початк. навч. — А. Захарова; худграф —
Г. Арестова і М. Чистікова. Усі учасники
конференції нагороджені сертифікатами
й подяками за активну участь у роботі
наукового заходу.

О. Мельникова, к.п.н., доц.,
відпов. за науково-дослідну роботу

Міжнародні
гранти
Отримання міжнародних грантів
є результатом ефективної системної
роботи кожного підрозділу ф-ту і передбачає копітку багаторічну підготовку
до участі у грантових проектах
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а ф-ті у штаті трьох кафедр —
практичної психології (зав.
д. псих. н., проф. Т. Хомуленко), соціальної педагогіки (зав. д. пед. н., проф.
М. Васильєва), і політології, соціології і культурології (зав. д. ф. н., проф.
І. Радіонова) — працюють 40 викладачів. Серед них: 32 % докторів наук
та 60 % кандидатів наук. За останні
п’ять років на ф-ті викладачами трьох
кафедр було захищено — 5 докторських та 6 кандидатських дисертацій.
Крім того, з 2014 по 2018 роки викладачі ф-ту пройшли стажування (з відривом та без відриву від основного
місця роботи) в провідних українських ун-тах, а сім викладачів — за
кордоном: у Західно-Фінляндському
коледжі (м. Гуйттінен) — 4 особи,
у Люблінському ун-ті — 2 особи,
у Природничо-гуманітарному ун-ті
в м. Сєдьце — 1 особа.
За останні п’ять років на ф-ті
було проведено 15 міжнародних
науково-практичних конференцій,
присвячених проблемам соціалізації молоді, сучасної освіти на всіх
рівнях її функціонування, історії,
розвитку та аналізу сучасного стану
психологічної науки в Україні, зокрема історії Харківської психологічної
школи. Крім того, кожний викладач
ф-ту в середньому за рік бере участь
(очну/заочну) у 2–7 міжнародних,
республіканських та обласних конференціях, семінарах.
Викладачі ф-ту активно підвищують рівень своїх знань іноземних мов. Так, на сьогодні 11 (27,5 %)
викладачів базових кафедр мають
дипломи, посвідчення, сертифікати
щодо професійного рівня володіння іноземною мовою; 3 (7,5 %) особи
підтвердили свій рівень її знання
отриманими грантами у 2000–2010
роках, 3 (7,5 %) особи продовжують
підвищувати свої знання на відповідних курсах нашого ун-ту.
Показниками ефективності здійснення грантових проектів є результати співпраці з іншими вітчизняними та зарубіжними установами,
організаціями та фондами. Так,
протягом останніх п’яти років ф-т
активно співпрацює з Інститутом
психології імені Г.С. Костюка НАПН
України, Соціологічною асоціацією України, громадською спілкою
«Харківський університетський
консорціум», із соціологічним та
психологічним ф-тами та кафедрами ХНУ імені В.Н. Каразіна, НТУ
«ХПІ», НЮУ імені Я. Мудрого, НУ
«Львівська політехніка», Брестського
ДУ імені О.С. Пушкіна (Республіка
Білорусь), ун-том Міколаса Ромеріса
(м. Вільнюс, Литва) в індивідуальних
грантових проектах, починаючи
з 1996 року,— в програмах з академічного обміну в галузі освіти
імені Дж. У. Фулбрайта (США) брали
участь проф. Л.Півнєва та ст. викл.
С. Бабухіна (1996–1998 рр.), а в програмі академічної мобільності здобувачів вищої політичної освіти
у 2018 р. у Німеччині — А. Пліткова.
Колективними формами грантової діяльності є Рамкова програма
Європейського Союзу з досліджень
та інновацій «Горизонт 2020» та
«Еразмус+» — програма ЄС на
період 2014–2020 рр., що підтримує проекти, партнерства, заходи
і мобільність у сфері освіти, підготовки молоді і спорту. Так у квітні
нас запросили стати асоційованим
партнером в проекті Erasmus + 2018
«GloBalEAst», який від ЄС готує
Університет Болоньї. Від України
в ньому беруть участь Український
католицький ун-т (м. Львів) та ХНУ
імені В.Н. Каразіна. Проект спрямований на створення міжнародної
освітньої програми з тематики глобальної міграції та дослідження кордонів. Для подальшої роботи у цьому
напрямку необхідно інтенсивніше
брати участь у розробленні та презентуванні проектів, бути спроможнними конкурувати за отримання
фінансування з боку структур ЄС.
І.Д. Денисенко, декан фак-ту
психології і соціології

УЧИТЕЛЬ
УЧИТЕЛЬ

Kонкурс

Вісті з факультетів

Писанкарські традиції
За доброю традицією нашого універ
ситету відбувся вже XV конкурс «Най
краща писанка» серед підшефних учнів
м. Харкова та Харківської області.

Щовесни в стінах нашого університету проводиться «Тиждень історика», під час якого всі 5 днів присвячені історії.

25 квітня на базі істaфаку під
егідою ГО «Окремий науково-освітній центр Українського козацтва
імені Г.С. Сковороди» було проведено церемонію нагородження
лауреатів та переможців конкурсу,
у якому участь взяли понад 100
учнів 1–11‑х класів ЗОШ № 56, ліцею
№ 141 м. Харкова та Іванчуківської
ЗОШ Ізюмської райради. З привітальним словом до учасників звернулася
декан істфаку, проф. С.В. Бережна.
Призові місця розподілено таким чином: І місце посіли
Валерія Макаренко (Іванчуківська
ЗОШ), Юлія Бєлоус, Аревік Акулунц,
Артем Семенюк (ЗОШ № 56), Юлія
Воскобойник (ліцей № 141); ІІ місце:
Єлизавета Русских (Іванчуківська
ЗОШ), Артем Синицький, Аліна
Міхірьова (ЗОШ № 56) та Марія
Копанішина (ліцей № 141); ІІІ місце:
Світлана Ткаченко (Іванчуківська
ЗОШ), Софія Микуленко та Георгій
Теслюк (ЗОШ № 56).
Усі козачата разом з учителями
та батьками поверталися додому
з презентами та почесними грамотами від ректора, Отамана ГО
«ОНОЦ УК імені Г.С. Сковороди»
І.Ф. Прокопенка.
Щиро дякуємо всім учасникам,
батькам та вчителям за участь
у конкурсі та популяризацію писанкарських традицій українського
народу!
І.В. Чернікова,
коорд. з виховної роботи істфаку

Вітання

Тиждень історика–2018

П

онеділок. Від кожної групи
були представлені стіннівки
«Ми-історики», завдяки яким
переконуєшся, що життя на істфаці насичене та неповторне. Цього
дня запеклі двобої з шахів виявили
переможців: І місце виборов Євген
Маркевич, ІІ місце — Володимир
Плетньов; ІІІ місце — Ігор Чєпєгін.
Серед дівчат перемогла Христина
Кремениця.
Усі охочі мали змогу прослухати
відкриту лекцію д. іст. н. О.Л. Рябченко
на тему «Листи студентів 1920–30‑х
років «до влади»: особливості джерелознавчого аналізу», яка викликала
велику кількість актуальних питань.
«Історичний» понеділок завершився
турніром знавців історії, під час якого
школярі випускних класів позмагалися з нашими студентами-істориками в знаннях. Було безліч цікавих
запитань та завдань, виникали дискусії та суперечки, що свідчить про
високий рівень підготовки учасників
з обох сторін. Переможці: І місце —
Коротичанський ліцей, ІІ місце —

Шановна
Віро Леонідівно Лаврухіна!
З почуттям захоплення і поваги
ми раді привітати
Вас із прекрасним святом —
ювілейним Днем
Н а р од же н н я !
Бажаємо Вам
міцного здоров’я,
особистого щастя, яскравих успіхів
і здійснення найзаповітніших мрій. Вас
оточують люблячі рідні й близькі, колеги
цінують Ваш досвід і авторитет. Нехай
кожен день буде осяяний високим злетом душі, а добре самопочуття і гарний
настрій стануть запорукою вашого процвітання. Миру, злагоди, шани, любові
й достатку у вашому домі!
Щиро Ваш колектив кафедри практики
англійського усного і писемного мовлення

Знайомтеся

Студентське
телебачення

З 2016 року в ХНПУ ім. Г.С. Сковороди існує
студентське телебачення «Фест-TV».

В

оно створене за підтримки Ради
Старійшин
Харківщини та
ректора нашого ун-ту академіка Івана
Федоровича Прокопенка. Прези
дент та продюсер — Владислав
Олександрович Булинін, віце-президент та режисер Олександр
Васильович Васильцов — наші студенти та випускники.
Мета студентського телебачення — це популяризація всіх аспектів життя нашого ун-ту. Знімаються
цікаві випуски про викладачів та
історію нашого ун-ту. Команда «ФестТV» готова докласти всіх зусиль, щоб
зробити наш канал захоплюючим
і корисним як для студентства, так
і для викладацького складу.
Ласкаво просимо до наших медіаресурсів:
http://hnpu.edu.ua/uk/division
/fest-tv
https://www.facebook.com/fest.
tv.kh
https://vk.com/festtv
Олександр Васильцов,
віце-президент «Фест-TV»

УЧИТЕЛЬ

гімназія № 45, ІІІ місце — у господарів ф-ту.
Вівторок розпочався турніром із
шашок. Переможцями стали: І місце —
Олександр Петренко, ІІ місце —
Валерій Осадчий, ІІІ місце — Євген
Маркевич, ІV місце — Руслан Сумцов.
О 13:00 на студентсько-учнівській
науково-практичній конференції
«Навчальний заклад: історія та сучасність» познайомили громадськість
з видатними випускниками навчальних закладів нашого міста.
У середу було проведено традиційний профорієнтаційний захід «Студент
на один день», під час якого ми дали
змогу кожному випускникові на один
день відчути себе повноцінним студентом істфаку. У цей день відбувся
конкурс ораторів. І місце серед ораторів отримав Дмитро Прочкарук,
ІІ — Анастасія Корнійчук, ІІІ — Анна
Ляшевська, ІV — Юрій Шевченко.
У четвер стартував проект «День
відкритих дверей». Майбутні абітурієнти та всі охочі могли походити
коридорами нашого ун-ту, зазирнути

до аудиторій, кафедр, читального залу
та книгосховища, археологічної лабораторії та козацького Центру, відвідати
заняття, поспілкуватися з викладачами, зустрітися з керівництвом ф-ту
в гостинній атмосфері та пройти інтелектуальний квест корпусом: чи всі
кабінети запам’ятали.
Саме в цей день уперше відбувся
благодійний бал істориків, конкурс
«Міс та Містер істфаку» (ідея, постановка, реалізація Спілки студентів та молоді ф-ту). Переможцями
стали: Маргарита Вольфзон та Ігор
Козирєв (4 курс). Віце-міс та віце-містер Анастасія Корнійчук та Вадим
Нестеренко (2 курс). Пара глядацьких
симпатій — Ляна Шокун та Владислав
Пархоменко (1 курс) (на фото).
Дівчата вдягли вишукані довгі сукні,
хлопці вбралися в класичні костюми
й закружляли під мелодії весняного вальсу. Наприкінці дня відбулась
урочиста церемонія нагородження
номінантів «Історик року».
У п’ятницю було проведено науково-методичний семінар для викладачів, учителів-випускників істфаку
за напрямом «Інноваційні технології
при викладанні історії, правознавства, географії» та тренінг «Розробка
та реалізація проектів у сфері освіти».
Для майбутніх абітурієнтів-2018 р. відбулася відкрита лекція «Підготовка до
ЗНО з історії України». Завершилася
п’ятниця теплою зустріччю старих
добрих друзів — випускників істфаку. Ця подія завжди сповнена любові,
гарних спогадів, очікуваних зустрічей
з товаришами, викладачами та великою
істфаківською родиною!
С. Габараєва, ІІ курс істфаку

Весняний тиждень
на фізико-математичному

Проведення предметно-наукових тижнів на фізматі розпочалось у 2008 році.

З

а цей час сформувалися певні традиції проведення тижня, і в його історії є певні етапи розвитку. Перший
етап — проведення тижня інформатики
відповідною кафедрою із залученням
спочатку студентів фізмату, а далі й інших
ф-тів. Другий етап — долучення кафедр
фізики і математики, які розпочали проведення своїх предметних тижнів, тому на
ф-ті впродовж березня один предметний
тиждень змінювався іншим. Цей рік ознаменував третій етап розвитку Тижня: було
апробовано його проведення у форматі

3D — одночасно й разом кафедрами
інформатики, математики, фізики під
девізом — «Інтеграція наук».
Магістранти-математики підготували
веселе й цікаве відкриття тижня, яке дало
старт його подальшим подіям. У рамках
тижня було проведено засідання англомовного клубу, брейн-ринг для студентів
і окремо для учнів, зустрічі з учителями
Харківського НВК №45 «Академічна гімназія» — визнаними майстрами своєї праці
М.О. Арзубовим і О.Ф. Крижановським,
математичний квест «Go with Math»,

конкурс програмних розробок, фотоконкурс Instagram, студентська конференція Telegram. Особливою й хвилюючою подією тижня стали відкриття на ф-ті
аудиторії імені О.І. Гончарова та зустріч
з випускниками минулих років. Тиждень
пройшов цікаво й насичено.
Сподіваємося, що подальша історія
Тижнів на фізико-математичному буде
відзначена новими ідеями, інноваціями,
тому що завжди залишається простір для
новацій.
Л.І. Білоусова, проф. зав. каф. інформатики

Брейн-ринг

Інтелектуальні змагання — фішка тижня

У квітні цього року вже вдев’яте велися запеклі інтелектуальні бої — під час брейн-рингу між студентами фізмату та брейнрингу між школярами.

Ц

ьогорічний брейн-ринг був особливим. По-перше, незвичними
були запитання — різнопланові
за змістом і формою, вони охоплювали
різні теми з інформатики, математики та
фізики, історичні та сучасні аспекти розвитку цих наук, стосувалися цифрових
технологій, новинок hi-tech, «інформатичних» асоціацій. По-друге, нестандартним був підхід до підбору складу команд.
Зокрема, найкращу згуртованість виявила команда, що об’єднала студентів-фізиків і інформатиків очної та заочної форм
навчання. Третім незвичним елементом виявилася технічна підтримка гри.
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Екскурсії

Уперше автоматична фіксація відповідей
учасників була здійснена за допомогою
спеціального веб-додатку, який було розроблено студентом-магістрантом спец-ті
«Інформатика» Д. Водолажським.
Запекла та напружена боротьба між
командами тривала всього півтори
години, але кожне слово у відповідях
було «на вагу золота», а різниця в отриманих командами балах була вельми
незначною. Впевненими переможцями
брейн-рингу серед студентів стала команда інформатиків 1 курсу.
На брейн-ринг серед школярів до
нас завітали команди Харківських ліцею

№107, гімназії №144, ЗОШ № 58, 69, 142,
а також збірна команда школярів молодіжного наукового товариства Q-bit. За
результатами змагання ІІІ місце здобули
команди ЗОШ, ІІ місце — школярі ліцею
№ 107 та збірна команда Q-bit, а чемпіонський титул серед учнів — у команди гімназії № 144. Висловлюємо щиру
подяку вчителям інформатики, які підготували та привели команди учнів на
брейн-ринг.
Вітаємо всіх учасників, переможців та
організаторів цьогорічного турніру. До
зустрічі на брейн-ринзі 2019!
Л.П. Остапенко, ст. викл. каф. інформатики

Винаходи та відкриття

Інтеграція наук у цифровому світі

Поїздка до музею
А.С. Макаренка

23 травня студенти ІІІ курсу ф-ту початкового навчання на чолі зі кураторами
В. Шишенко, Л. Філатовою, М. Портян та Н. Агарковою відвідали центр-музей Антона
Макаренка з нагоди 130-річчя від дня народження видатного педагога.

М

узей знаходиться при Курязькій
виховній колонії для неповнолітніх імені А. Макаренка у селищі Подвірки
Дергачівського району Харківської
області. Колонію названо за іменами
річки Куряж та поселення Куряжанка,
біля яких у 1673 році було засновано
Преображенський монастир. Після 1917
року Преображенський монастир, як
і багато інших культових споруд, було
використано для розміщення дитячого будинку, а 15 червня1926 року сюди
з-під Полтави переїхала дитяча Колонія

ня. Ця традиція була започаткована
деканом ф-ту початкового навчання — д. пед. н., проф. Т.О. Довженко
та зав. каф. початкової, дошкільної
та професійної освіти — д. пед. н.,
проф. В.М. Гриньовою. Особливу
подяку хотілось би висловити викладачам каф. початкової, дошкільної та
професійної освіти — к. пед. н., доц.
І.В. Есьман, яка надала матеріали для
проведення цікавої гри зі студентами, та д. пед. н., проф. В.В. Ушмаровій,
яка приготувала подарунки для музею

імені Максима Горького на чолі з її
керівником, талановитим вихователем
Антоном Макаренком. Так була заснована дитяча трудова колонія.
Музей А. Макаренка був відкритий
до 100-річчя від дня народження видатного педагога 13 березня 1988 року,
коли під егідою ЮНЕСКО педагогічна
громадськість усього світу відзначала
цю подію. Також на території колонії
встановлено пам’ятник А.С. Макаренку.
Саме на території музею відбулися
традиційні ІІІ Макаренківські читан-

А.С. Макаренка. А як же не згадати
про Спілку СМ ф-ту, зокрема про
А. Старагіну та С. Кузубову, які проводили зі студентами гру!
Поїздка до музею А.С. Макаренка
була цікавою та захоплюючою, адже ми
не лише послухали історію виникнення музею, а насолодилися розповідями
про життя вихованців Макаренка.
І хто знає, можливо, одна з нас стане
другим Антом Семеновичем? Але це
вже інша історія…
Д. Авраменко, ф-т почат. навчання

Експозиції

Зберігати культурні
традиції народу

Наш університет має славетні традиції виховання українського вчителя, шукача
правди історії, який досліджує та зберігає культурні традиції свого народу.
27 березня на істфаці ректор
І.Ф. Прокопенко відкрив документальну виставку «Листи війни», матеріали
якої були надані Національним мемо-

Усі відвідувачі виставки відчули тогочасні події через листування наших
земляків, харків’ян того часу.
3 квітня на істфаці відбулося
відкрит тя експозиції Харківського
історичного музею
імені М.Ф. Сумцова
«Весняні народні
свята». Весняний цикл
календарних свят та
обрядів мав особливе значення. Це був
період пробудження
природи та людських
почуттів. Для викладачів та студентів істфаку
виступила завідувачка
відділу етнографії історичного музею Олена
Михайлівна Пантєлєй,
ріальним комплексом «Висота марша- яка привітала всіх зі святами та ознала І.С. Конєва». На виставці були пред- йомила всіх присутніх з експозицією.
ставлені унікальні письмові джерела
Дякуємо організаторам експозицій
часів Другої світової війни: фронтові та щиро чекаємо з новими проектами
листи жителів Харківщини, щоденни- на істфаці!
кові записи, фотографії бійців, а також
І.В. Чернікова, коорд.
дитячі малюнки та листи підтримки.
з виховної роботи істфаку

Цікаве фото
19.05.2018 cтуденти-полоністи 3 і 4 курсу укр. мовно-літературного ф-ту імені
Г.Ф. Квітки-Основ’яненка разом з понад 2000 осіб із 14 міст України взяли участь
в V загальноукраїнському диктанті з польської мови. (Анна Омельченко)

Першою і яскравою подією тижня було відкрите засідання англомовного постійно діючого на кафедрі інформатики дискусійного
клубу «Наука навколо нас» («Science around us»), яке було присвячене темі революційних винаходів та відкриттів.

З

перших хвилин учасники засідання (студенти фізмату та ф-ту початк.
навчання) поринули в захоплюючу
подорож, гідами в якій стали Фіксики —
герої відомого мультсеріалу. Як годиться,
Фіксики, у ролі яких виступили студенти
групи 3ІА та магістранти-інформатики,
знають таємниці всіх сучасних пристроїв та вміють полагодити будь-який з них.
Отже, під час «подорожі» Фіксиками
було запропоновано аудиторії кілька
яскравих інтерактивних презентацій
про концепцію «Smart House» (В’ячеслав
Шаповалов, «Ігрек»), про фізичні засади
телепортації (Ярослав Захарчук, «Файер»),

а також про таємниці чорної матерії, які
відкриють нові перспективи опанування
космосу (Світлана Ярмошко, матуся усіх
Фіксиків «Мася»).
Крім цього, учасникам засідання
було запропоновано низку цікавих
завдань з налагодження «гаджетів» та
алгоритмів, що вимагали кмітливості,
уваги, креативності та вмінь інтегрувати
знання різних галузей. Вікторія Бойко
(«Нулик») підготувала змагання з двійкової системи числення «Додай загублений нулик». Дві «Шпулі» (Настя Манько
та Анна Цехмістрова) провели командну
гру «Склади алгоритм-пазл», а Ярослав

Захарчук («Файер») та Настя Овчарова
(«Сімка») — змагання з налагодження
програмного коду в середовищі Scratch.
Також аудиторії довелось знайти недоліки
в роботі віртуальної електричної схеми
і змусити працювати світлофор у місті
майбутнього під керівництвом «Вєрти»
(Марія Колеснік). Як завжди, усім допомагали та заохочували аудиторію координатори клубу Л.Е. Гризун та В.В. Пікалова,
які перетворилися на Фіксі-професорів.
За традицією, засідання англомовного
клубу закінчилось спільним виконанням
оригінальної пісеньки Фіксиків
Л.Е. Гризун, проф. каф. інформатики
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Педагогічна практика

Конкурс промов

Вдячність за набутий досвід

Переможці поїдуть
до міста Дніпро

Пропонуємо нашому читачеві враження Євгена Левандовського про педагогічну практику з фізичної культури, на базі Харківської
гімназії № 55 в 11-А класі.

11 травня 2018 року в Регіональному центрі японської культури та освіти нашого
ун-ту відбувся 16‑й Харківський міський конкурс промов японською мовою, співорганізатором якого виступила і каф. східних мов.

Ч

ленами журі в цьому році стали: Юлія
Локшина, викл. каф. східних мов,
Тамара Жук, ст. викл. каф. східних і європейських мов Ін-ту сходознавства і міжнародних відносин «Харківський колегіум»,
Сакура Шіракава, викл. Київського ун-ту
Бориса Грінченка. Допомагали в організації конкурсу та виступили в ролі ведучих магістри Марія Рудакова та Дарина
Духненко. До речі, усіма присутніми була
відзначена добра вимова Дарини, яка
зачитувала програму конкурсу японською.
Конкурс відкрила привітальним словом
заст. декана ф-ту іноземної філології Ганна
Володимирівна Князь. Усього презентувало свої промови 15 учасників, серед
яких були студенти І та ІІ курсу, а також
учні мовних курсів. Мені теж пощастило
виступити з промовою вже другий рік
поспіль. Особливо хотілося б відзначити
те, наскільки різноманітними були теми
промов усіх учасників. За декілька годин

Студент ХХІ століття

ми встигли послухати про роль футболу
в юнацькому житті, про сучасні технології
та торкнулися навіть психологічних тем,
наприклад, дружби та страху сцени.
І місце посів студент НТУ «ХПІ» Артемій
Бондаренко з темою «Емоційний інтелект», ІІ — студентка нашого ун-ту Поліна
Головко з темою «Японська мова не така
складна, як ви думали» та ІІІ — учениця
мовних курсів ХНУ ім. Каразіна Марина
Ковардіна з темою «Оповідь про труднощі
перекладу». Усі учасники конкурсу отримали заохочувальні призи. Переможці
(І та ІІ місце) у жовтні поїдуть представляти Харків до м. Дніпро на Всеукраїнський
конкурс промов японською мовою.
Наприкінці конкурсу відбулася фотосесія. Журі та призери висловили свої
враження від конкурсу, а студентки 3-го
курсу Поліна Сторчак та Дарія Семенова
заспівали пісню японською мовою про
справжню дружбу.
Ганна Боєва, 25 гр., ф-т іноз. філології

АГЧ повідомляє

господарська толока
університету

Про весняні суботники та заплановані ремонти на час літних канікул розповів головний інженер Магамед Алієв, який тримає руку на господарському пульсі університету.

С

півробітники всіх підрозділів університету, студенти факультетів,

Силами університету влітку сплановано відремонтувати підлогу (400 м2)
в гуртожитку № 5. Уже завершується
заміна кахлів на другому поверсі,
поліпшується стан душових, проводяться покрівельні роботи. Розпочато
підготовку до нового опалювального
сезону, здійснюються планові випробування опалювальної системи в усіх
корпусах. Власними силами за участю
18 студентів ф-тів ФВ і спорту та природничого готуємо відкриття літнього
табору в Гайдарах. У навчальному корпусі «Б» закінчуємо ремонт кафедри
здоров’я та інклюзивної освіти й кафедри ботаніки, де капремонт робиться
завдяки волонтерській допомозі та
викладачі кафедр активно працювали, енергії завідувача кафедри Дмитра
прибираючи після довгої зими території Вікторовича Леонтьєва.
Незважаючи на важкий економічнавколо навчальних корпусів, студентських гуртожитків. Майже 400 студентів ний стан, за словами головного інжеф-тів початкових класів та іноземної філо- нера, проректор Н.Г. Жукова та ректор
логії на чолі із зав. господарської части- І.Ф. Прокопенко докладають усіх зусиль
ни ун-ту В.С. Сафоновою
в рамках Місячника «Чисте
місто» прибирали закріплені за нами території по
вул. Академіка Павлова.
Близько 200 співробітників разом із ректором
І.Ф. Прокопенком, проректорами Н.Г. Жуковою
та Н.М. Якушко працювали у дворі корпусу по
вул. Валентинівській, 2: М. Алієв з викладачами ф-ту іноз. філології на суботнику
прибирали торішнє листя,
відрізали непотрібні гілки, висаджували для своєчасного та якісного ремонту
молоді дерева. Деякі підрозділи наводи- університетських площ.
Розмовляла І. Бикова
ли лад у своїх приміщеннях.

Робота на літо
Центр раннего развития
«Детское Королевство»
приглашает на работу

педагога раннего развития

Н

апередодні практики дуже
корисною була настановча конференція на факультеті, де нам
були поставлені такі завдання: ознайомитись зі специфікою змісту та організації навчально-виховного процесу
в школі; формувати в себе соціальну
та професійну відповідальність та стійкість; удосконалити вміння здійснювати
психолого-педагогічний аналіз педагогічного процесу в його різних формах;
брати активну участь у проведенні
організаційної, навчально-методичної,

фізкультурно-оздоровчої та спортивномасової роботи в школі.
У гімназії створені всі умови для
проходження практики. Школа має
стадіон, спортивну залу, ігрові майданчики для баскетболу і волейболу, хороший спортивний інвентар.
Протягом усього перебування в школі
я мав можливість отримувати консультації як від учителів-предметників, так
і від адміністрації школи.
За час проходження практики
я навчився складати плани уроків,

Директори дитячих оздоровчих таборів Харкова та області після зустрічі зі студентами
напередодні літньої організаційно-виховної практики

ІТ — у життя

Телеміст Kафедра — Школа

11 травня 2018 р. кафедра образотворчого мистецтва вийшла на телеміст із Люботинською школою-інтернатом для обдарованих дітей «Дивосвіт».

Ц

ей захід по суті став своєрідною експериментальною
он-лайн платформою, що розглядається в площині
вдосконалення української системи освіти та оптимізує
формування активної, цілісної особистості, яка здатна стати
репрезентантом української модерної нації.
Головним завданням викладачів кафедри образотворчого мистецтва ХНПУ імені Г.С. Сковороди, доцентів Д. Чауса та В. Кулика,
була організація віртуальної присутності учнів «Дивосвіту» безпосередньо на практичному занятті першокурсників з техніки акварельного живопису. З ініціативою про відкриття фахової он-лайн
платформи вищої освіти для учнів старшої школи (10–11 класи),
спрямованої на здобуття спеціальних компетентностей (базовий рівень) у галузях образотворчого мистецтва, етнопедагогіки,
основ педагогічної майстерності, східних мов, вийшли у межах
імплементації положень Закону України «Про освіту» кафедра
образотворчого мистецтва спільно з кафедрами початкової,
дошкільної та професійної освіти та східних мов.
Учні Люботинської школи малювали спільно зі студентами
художньо-графічного факультету один і той же натюрморт,
отримали єдині вимоги й завдання щодо зображення та вдосконалення техніки акварельного живопису.
Через брак потужного Інтернет-ресурсу не все, що задумувалося, вдалося відтворити, проте завдяки зусиллям магістра
худграфу Д. Комара, технічну недосконалість удалося знівелювати. Д. Комар на базі Люботинської школи «Дивосвіт» паралельно
з нами викладав дві пари акварельного живопису, стежив за
правильним виконанням навчального завдання, за грамотним
використанням технічних особливостей під час роботи з аквареллю, застосовуючи метод контекстного навчання.

Головний редактор
Iрина Бикова

Першокурсникам і учням «Дивосвіту» сподобався цей експеримент. Творчий процес проходив жваво, підсумкові роботи
вийшли красивими та натхненними.
Колектив каф. образотворчого мистецтва вважає, що
інтерактивне навчання на он-лайн платформі є одним із
дієвих аспектів підготовки майбутніх абітурієнтів та виконує
декілька функцій: освітню, культурно-розвивальну, націо
нального виховання особистості, соціальну, естетичну
тощо. За допомогою дистанційних курсів учні отримують не
тільки необхідні знання з майбутньої професії, але й можливість плавної соціалізації в суспільстві, у них формуються
цінності української патріотичної ідеї, що ґрунтуються на
прикладах етнопедагогіки, культури добросусідства, обра-
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зотворчої і культурної спадщини, національного образу
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Т. Паньок, зав. каф. образотворчого мистецтва
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імені Бориса Грінченка та інших. Цього року ми стали членами студентського органу самоврядування при Міністерстві інформаційної
політики та взяли участь у трьох зустрічах членів Студентської ради, де
обговорювались питання інформаційної безпеки та медіа-грамотності.
Пріоритетним напрямком діяльності ССМ є волонтерська робота.
Спільними зусиллями ми активно працювали з учасниками бойових
дій у зоні АТО, систематично допомагали пораненим воїнам, що лікувалися у Харківському військовому госпіталі, проводили концерти та
брали участь у донорських місіях «Стань донором — зміни майбутнє»,
акціях «Тиждень милосердя», «Віддай форму військовому — допоможи
захистити Україну», «Зігрій захисника». Для патріотичного виховання
студентів було проведено акції «Естафета миру», «Читання віршів на
патріотичну тематику».
У роботі ССМ, безумовно, є й недоліки, серед яких низький рівень
активності студентів на рівні академгруп, недостатній відсоток студентів, задіяних у роботі СС ф-тів. Але є й успіхи на шляху формування
якісного СС. Уже другий рік поспіль ми проводимо прямі таємні вибори
згідно з новим законом «Про Вищу освіту», завдяки якому всі студенти
мають можливість самостійно обирати керівника ССМ.
ССМ висловлює подяку деканам і професорсько-викладацькому
складу, ректору нашого ун-ту Івану Федоровичу Прокопенку, під
чуйним керівництвом яких СС відчуває себе органічною частинкою
великої сковородинівської родини.
Єлизавета Дьячкова, голова ССМ ун-ту

Ректор І. Прокопенко зі студентами на святкувані Дня вишиванки

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

Спілкувалася І. Бикова

2 червня студенти ХНПУ, завдяки IV
Харківському волонтерскому з’їзду на
базі НУЦЗУ, змогли повною мірою відчути себе справжніми рятувальниками.

Спілка студентів та молоді — це наше життя!

С

е шкодую,
що обрала
наш університет, бо впевнена: тут я отримаю гідну освіту, можливості
для самореалізації та розвитку. Крім
того, ф-т —
це справжня
домівка, де мене зрозуміють і допоможуть у скрутну хвилину.
З першої сесії навчаюся на «відмінно»: хочу, щоб мною пишалися мої
рідні. Вважаю, що студентські роки —
це щось нереальне: емоції зашкалюють, ти в постійному русі, ніколи не
буває нудно. Але цих емоцій мені
стало замало, і я вирішила піти працювати в Харківську ЗОШ № 41. Моє
життя заграло новими фарбами.
Завжди боялася числа 13, але воно
мені приносить удачу: 13 вересня
2017 року був мій перший трудовий
день у школі, а 13 березня 2018 року,
у 19 років, мене призначили заступником директора з навчально-виховної роботи. По правді кажучи, працювати й навчатися одночасно нелегко,
часу катастрофічно не вистачає, але
іноді все-таки знаходжу хвилину для
свого хобі — вишивання бісером.
В основному це біблійна тематика,
але зараз вишиваю весільний рушник — аж надто заміж хочеться, адже
мою другу половинку мені теж подарував наш університет.

Cправжні
рятувальники

З метою формування громадянської активності студентів, патріотичного, морального виховання, захисту прав студентів
в ун-ті активно працює студентське самоврядування (СС).
вою роботу в минулому році ССМ розпочала в серпні, допомагаючи адміністрації ун-ту в організації Посвяти в першокурсники, на якій ми розповідаємо первачкам про власну роботу та
передаємо Ключ до знань, Студентський квиток та Пуд солі як символи
прийняття до великої сковородинівської родини.
Багато зроблено за цей рік. З 11 по 15 вересня ССМ мала змогу провести ІХ Всеукраїнський табір студентського активу «Сковородинівська
родина лідерів» на базі навчально-спортивного табору «Гайдари». З 13
по 17 листопада відбувся Тиждень СС «Студентство та Сучасність»,
під час якого ми намагалися з’ясувати, яким має бути сучасний студент. З 12 по 16 лютого пройшов Тиждень закоханих «ХНПУ — планета кохання». Усі заходи проходили під космічною тематикою, адже
кохання — почуття космічне.
Навчально-науковою роботою в цьому році займались Клуб відмінників, який очолює Олексій Божко, та голова Ради першокурсників
Всеволод Сергієнко. Вони допомагали в подоланні труднощів у навчанні студентам з низькою успішністю, студентам-сиротам, а також в адаптації студентам-першокурсникам, проводили інтелектуальні ігри та
брейн-ринги. Обмін досвідом, ознайомлення з досягненнями СС інших
вузів реалізується на з’їздах, пленерах, круглих столах, студентських
конференціях, зокрема в обговоренні Закону «Про вищу освіту» в НМУ
імені Богомольця, у парламентських слуханнях на тему «Формування
та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації», у Всеукраїнському лідерському форумі студентів в КНУ

Н

З’їзд

Звіт за 2017–2018 рік

Опыт работы не обязателен.
Предпочтения отдаются:
трудолюбивым, инициативным, позитивным кандидатам
с приятной внешностью, грамотной речью
и наличием педагогического образования (возможно, неполного).
Приветствуется владение музыкальными инструментами
и умение рисовать.
Официальное оформление. Полная занятость. Высокая зарплата.
ул. Героев Труда, 32Г, тел. 067-759-57-69, 099-663-87-85
@detskoe_korolevstvo_kharkov
Редактор Юлія Лебеденко
Дизайн, верстка
Василь Березовський
Коректор Олена Карпенко

раціонально розподіляти час на заняттях, вільно орієнтуватися в навчальному матеріалі в ході уроку та утримувати
увагу учнів. Практика стала для мене
прекрасною можливістю для повторення та використання раніше вивченого теоретичного матеріалу.
П’ять тижнів сплинули, як одна
мить. Я дуже вдячний за набутий
досвід за ці дні. Тепер я розумію, що
робота вчителя складна, але важлива,
бо від неї залежить майбутнє підростаючого покоління.

Встигнути все
Наша співрозмовниця Тетяна Капу
стянська — студентка ІІІ курсу фізмату. Дівчина родом із с. Виноградного
Токмацького р-ну Запорізької області,
але Харків став для неї містом становлення.

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

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

К

ористуючись цією нагодою,
ми з повною самовіддачею
випробували себе на міцність,
швидкість та кмітливість. Це незабутній досвід, що допоміг нам зрозуміти, яка ж це тяжка праця та
величезна відповідальність, коли
саме від тебе залежить подальша
доля людини. Завдячуючи спільним зусиллям та командній згуртованості, наша університетська
команда «Злагода» отримала
І місце за відеоролик у конкурсі під назвою «День добрих справ»
серед вищих навчальних закладів
міста Харкова. Надзвичайно пишаємося тим, що ми — Волонтери,
бо в єдності — наша сила! Ми
і надалі плануємо активно брати
участь у благодійних акціях, відвідувати дитячі будинки та всіляко
допомагати нужденним чим тільки зможемо, бо навіть невеличка
добра справа може значно поліпшити або навіть врятувати чиєсь
життя.
Юлія Черногуз, голова волонтерс.
руху укр. ф-ту,
Сергій Перков, заст. гол. спорткомітету

Спорт
1 червня 2018 року на базі
стадіону КЗ КДЮСШ «ХТЗ» відбувся Всеукраїнський забіг «Зелена
миля–2018» серед студентської
молоді. Наш університет представляли студенти факультету
фізичного виховання і спорту,
а також історичного факультету.
Вітаємо збірну ХНПУ з ІІ місцем
за краще оформлення команди,
а також студентів факультету ФВіС
Андрія Беззуба з ІІ місцем та Сергія
Наточого з ІІІ місцем у масовому
забігу на 1 милю.
Надруковано в друкарні ТОВ «Юка
Оптима» вул. Сім`ї Сосніних, буд. 3,
оф. 601, м. Київ, 03680.
Тираж 500 прим.

