
Конкурс
ХАРКІВ — МІСТО МОЛОДІЖНИХ ІНІЦІАТИВ

Протягом квітня–травня 2018 р. тривав міський конкурс студентських проектів «Харків — місто молодіжних ініціатив», в якому брали участь 1240 студентів усіх ун-тів міста.

За результатами двох етапів у 4‑х 
номінаціях конкурсу експерт‑
ними радами були визначені 50 

проектів‑переможців, авторами яких 
став 91 студент 19 вишів Харкова.

На базі ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
експертна рада розглядала студент‑
ські проекти у  номінації «Харків  — 
місто творче, відкрите, толерантне». 
До складу експертної ради увійшли 
викладачі провідних ВНЗ м. Харкова. 

На І етапі було представлено 47 проек‑
тів, серед яких соціальні, волонтерські 
та благодійні. До ІІ етапу пройшло 26 
проектів, публічний захист яких від‑
бувся 14–15 травня 2018 р. на базі 
істфаку.

І місце виборов проект «Діти. Ігри. 
Фестиваль» студентів ф‑ту дошкіль‑
ної освіти Д.  Ільїної, М.  Лук’яненко, 
А.  Печенізької, А.  Яловеги (кер.: 
д.п.н., проф., декан ф‑ту дошк. освіти 

Т.П. Танько). Ця перемога є результатом 
послідовної і цілеспрямованої роботи 
викладачів каф. естетичного вихован‑
ня і технологій дошкільної освіти (зав. 
каф.д.п.н., проф. Н.Г. Тарарак). На ф‑ті 
дошк. освіти приділяється велика 
увага виявленню інтелектуального 
потенціалу молоді та активізації науко‑
во‑дослідної діяльності студентів. Для 
цього працюють наукові гуртки, про‑
блемні групи, проводяться тренінги 
з ігромайстерності, творчі конкурси. 
Ця робота дозволяє студентам смі‑
ливо втілювати та реалізовувати свої 
оригінальні задуми, не боячись вийти 
за межі буденного, експериментува‑
ти, гнучко пристосовувати свої ідеї під 
конкретну аудиторію, шукати яскраві 
прийоми викладання матеріалу.

Участь у подібних проектах є додат‑
ковою мотивацією до підвищення 
професійної кваліфікації та надає 
студентам новий стимул для пошуку 
цікавих ідей. Керівництво ф‑ту на чолі 
з деканом Т.П. Танько всіляко заохочує 
студентів брати участь у конкурсах, 
семінарах, практикумах та олімпіадах, 

працює на перспективу і вже сьогодні 
думає, який проект обрати наступного 
року.

Проект студентів істфаку Л. Нуж‑
ненко і  В.  Булгакової «Настільні та 
інтерактивні ігри з історії Харківщини» 
посів ІІ місце. Проект студентки ф‑ту 
початкового навчання В.  Ляхович 
«Харківські письменники — дітям: від 
прочитаної книжки до захоплення рід‑
ним містом» посів ІІІ місце. Крім того, 
креативні проекти до різних номінацій 
міського конкурсу подавали студен‑
ти істфаку (Д.  Топчій, О.  Тарасенко, 
О. Петренко); худграфу (О. Кухоцька, 
О. Кришталь), ф‑ту психології і соціо‑
логії (А. Литвин), ф‑ту іноземної філо‑
логії (А.  Ніконова), представники 
Ради молодих учених ун‑ту (О. Божко, 
Д. Ільїна, А. Турчинова).

Переможці і  призери у  кожній 
номінації отримали грошові призи: 
1 місце — 20 тис. грн., 2 місце — 15 тис. 
грн., 3 місце — 10 тис. грн.

Л.Є. Перетяга, д.п.н., проф. каф. естет. вихо-
вання і технологій дошк. освіти,  

А.В. Беззубенко, доц каф. всесвітньої історії

До Дня міста
Я ЛЮБЛЮ ХАРКІВ

Пропонуємо нашим читачам дізнатися цікаві факти про улюблене місто.

За легендою, засновником міста 
вважається міфічний козак XVI — 

початку XVII століть Харко. Деякі істо‑
рики припускають, що Шарукань — 
це ім’я половецького хана. Відповідно 
до цієї версії, Харків — це трансфор‑
моване слово Шарукань. Більшість 
же істориків уважають, що свою 
назву Харків одержав від назви ріки 
Харків, тому що згадки про неї зустрі‑
чаються в письмових джерелах ще 
до виникнення поселень. Лінгвісти 
припускають, що слово Харків  — 
це трансформоване «харкобе», що 
в перекладі з тюркської мови озна‑
чає «мілководна річка».

У 1789 р. у Харкові відкрився пер‑
ший в  Україні стаціонарний театр, 
у  1804  р. заснований другий на 
нинішній території України універ‑
ситет і педагогічний ін‑т у його складі.

З 1919 по 1934  рр. місто було 
столицею Української Радянської 
Соціалістичної Республіки.

Перший офіційний футбольний матч 
пройшов у Харкові 8 травня 1910 р. 
між 1‑ю і  2‑ю міськими командами. 
Головний стадіон міста «Металіст» було 
відкрито у вересні 1926 р., а реконстру‑
йовано до Чемпіонату Європи у 2012 р. 
Зараз стадіон уміщає 40003 глядачі.

Харківське метро включає 3 лінії із 
30 станцій довжиною 39,6 км.

Харків — найбільше місто Землі, роз‑
ташоване на 50‑й паралелі.

У Харкова — 21 місто‑побратим і 11 
міст‑партнерів.

У Харкові 26 театрів (із них 6 держав‑
них), 21 музей, 5 галерей, 6 найбільших 
в Україні бібліотек, 21 музичний колек‑
тив неакадемічних жанрів, 9 телекана‑
лів, проходять 10 Міжнародних фести‑
валів, друкується 25 різноманітних 
газет та журналів.

На 1.06.2018 р. населення Харкова 
складає 1 446 306 осіб, а в найбіль‑
шому спальному районі в Україні — 
Салтівці — мешкає 400 тис. осіб.

Cпівробітництво
09 серпня 2018  р. ректор 

ХНПУ імені Г.С.  Сковороди акаде‑
мік І.Ф.  Прокопенко та директор 
Комунального закладу «Комплексна 
дитячо‑юнацька спортивна школа 
ХТЗ» Л.Я.  Задорожний підписали 
угоду про співробітництво та орга‑
нізацію взаємовідносин. Сторонами 
було підтверджено зацікавленість 
у  сфері більш широкого залучен‑
ня дітей та студентської молоді до 
занять у  секціях спортивно‑оздо‑
ровчого напряму, корисного вико‑
ристання вільного часу для занять 
фізичною культурою.

Університет чекає професійних 
спортсменів, випускників КЗ КДЮСШ 
ХТЗ в наших стінах на всіх факультетах!

Вітаємо!
СВІТОВІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРЕМОГИ   

НАШИХ СПОРТСМЕНІВ
На Чемпіонаті світу з  фех‑

тування, що відбувся 
в  китайському місті Усі, сту‑
дент економічного ф‑ту Роман 
Свічкар посів (разом з Богданом 
Нікішиним з м. Дніпра) третю схо‑
динку особистої першості. Для 
обох фехтувальників ця медаль 
стала першою в кар’єрі в індиві‑
дуальному заліку на світовій пер‑
шості. До того ж для Романа цей 
чемпіонат був дебютним у «дорослій» 
віковій категорії, і він уперше вико‑
нав норматив Заслуженого майстра 
спорту України, а також його визнано 
«Кращим спортсменом липня», а його 
тренера І. Одокієнко — «Кращим тре‑
нером липня» у Харківській області.

05 серпня 2018  р. Студентка 
ф‑ту фізичного виховання і спорту 
Катерина Резник у командній ком‑
бінації у  м.  Глазго здобула золоту 
медаль Чемпіонату Європи із синх‑
ронного плавання.

І. Кривенцова, голова спортклубу
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Видається з 1933 року

З ДНЕМ ЗНАНЬ!

Газета Харківського національного  
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Дорогі першокурсниці й першокурсники! 
Шановні професори, викладачі, співробітники університету!

Традиційно напередодні початку навчального року й Дня знань най‑
старіший в Україні Харківський національний педагогічний універ‑

ситет імені Г.С. Сковороди урочисто вітає й приймає в свою багатоти‑
сячну сім’ю першокурсників: бакалаврів та магістрів. Заснований 214 
років тому, наш університет відомий далеко за межами України своїми 
науковими школами, освітянськими традиціями, досягненнями. За ці 
роки він підготував понад 220 тисяч висококваліфікованих фахівців‑
педагогів, у тому числі понад 100 тисяч — за роки незалежності Україні. 
Alma‑mater пишається своїми випускниками, які працюють у кожній 
школі Слобожанщини, в усіх регіонах України й далеко за ії межами. Ми 
гордо несемо ось уже 96 років поспіль ім’я видатного сина українського 
народу, поета, філософа й педагога Григорія Савича Сковороди.

Нове поповнення бакалаврів і магістрів прийде 1 вересня до сту‑
дентських аудиторій і розпочне або продовжить своє сходження до 

вершин професіоналізму і свого щасливого майбуття, розвитку творчих 
і спортивних досягнень. У кожного є змога виявити себе в одному із 76 
університетських творчих колективів і громадському житті. Допомагати 
в опануванні професійної майстерності вам будуть висококваліфіковані 
й дбайливі професори, викладачі й співробітники університету, під керів‑
ництвом яких у вас буде щаслива можливість заповнити нову сторінку 
багатої подіями та звершеннями історії університету.

Від імені нашого колективу вітаю ваших батьків, учителів і вас із 
урочистим прийняттям у студенти і бажаю щасливих та плідних років 
навчання.

Будьте відданими обраній справі, любіть свій університет і Україну. 
Нехай Господь Бог посилає всім вам щасливу долю!

З повагою                                                                І. Прокопенко, ректор

Любимая профессия

БУХГАЛТЕРИЯ — ЭТО ОСОБЫЙ МИР
Казалось бы, что может быть банальнее, чем профессия бухгалтера? Одна из самых 
массовых профессий! Но так может рассуждать только тот, кто никогда этой 
работой не занимался.

Бухгалтерия — это особый мир, и проблемы ее дилетанту не понять. Тот, кто наивно полагает, 
что работа бухгалтера лишена увлекательности и налета романтики, глубоко ошибается, 
поскольку ведение современного учета и контроль над финансовыми потоками способны 

придать процессу необычайную остроту и охватить целой бурей эмоций. Именно поэтому так 
важно, чтоб коллектив стал одной командой.

Наверное, немногие смогут назвать коллег своей семьей. Но я из тех счастливчиков, кто, 
приходя на работу, чувствует себя как дома, точнее, как в своем втором доме.

Но каким бы слаженным не был коллектив, как бы идеально его члены не знали свою работу, 
возглавлять его не так‑то просто. Главную роль в создании одной команды с единой целью, 
приоритетами и стремлениями играет наш руководитель — проректор по социальным и эко‑
номическим вопросам Надежда Гордеевна Жукова, опытный и справедливый руководитель, 
который всегда выслушает, поймет и даст совет. За свою работу она неоднократно была удо‑
стоена грамот и наград. В этом году «арсенал» наград Надежды Гордеевны был пополнен еще 
одной — Почетной грамотой Харьковского областного совета за добросовестный труд, высокий 

профессионализм, весомый вклад в развитие науки и образования, образцовое выполнение 
служебных обязанностей. Все это свидетельствует о ее высоком профессионализме. Мы гордимся 
нашим главным бухгалтером.

Среди коллег я самая молодая, но никогда мне не приходилось испытывать на себе давление 
авторитета моих старших коллег. Скорее наоборот: мне давали советы, как поступить в той или 
иной ситуации, а со временем и я сама уже могла что‑нибудь посоветовать или чем‑то помочь. 
Но это ощущение, что я в семье, складывается не только из‑за взаимовыручки и взаимопомощи, 
но и из‑за обычных человеческих взаимоотношений.

И ничто не мешает любому трудовому коллективу стать настоящей семьей, а не просто кол‑
легами. Все, что нужно для этого,— просто подарить своим коллегам немножко своей душевной 
теплоты и внимания!

А. Сватенко, экономист бухгалтерской службы

Допуск до іспиту з математики Іспит з англійської філології приймає декан В.А. Борисов Колишня випускниця О. Зелена на іспиті з біології

Вступна кампанія до магістратури
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Навчальні технології
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧІ ІГРИ  

ДЛЯ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ
Застосування імітаційно-ігрового під-
ходу до організації навчального процесу 
має істотне значення для становлення 
майбутнього правника.

Невипадково викладачі юрфаку 
використовують ділові ігри як одну 

з  форм набуття практичних навичок. 
Так, один раз на семестр проводиться 
імітація судового розгляду справи (2–3 
засідання). Організаторами є викладачі 
кафедри цивільно‑правових дисциплін, 
господарського та трудового права 
доценти В. Микитюк, О. Пономаренко, 
С. Сприндис, ст. викл. О. Циркуненко. До 
участі в засіданнях залучаються студенти 
всіх курсів. Ролі суддів виконують викла‑
дачі, а всі інші — студенти. Судовому роз‑
гляду справи передує значна підготовка. 
Перш за все, викладачі визначають фабу‑
лу справи. Для цього обираються найпо‑
ширеніші життєві ситуації, що стають при‑
водом для юридичного спору (ДТП, купів‑
ля нерухомості в кредит тощо). При цьому 
викладачі доповнюють такі ситуації про‑
блемними питаннями. Наприклад, якщо 
розглядається справа щодо виселення 
з житла, придбаного за рахунок кредит‑
них коштів, повернення яких забезпечено 
іпотекою, фабула містить умову про наяв‑
ність у боржника неповнолітньої дити‑
ни. Для розгляду спорів, що виникають 
з договірних відносин, викладачі нада‑
ють студентам договір, у який закладені 
можливості для зловживання правом, 
для визнання договору недійсним тощо.

Студенти під час підготовки до роз‑
гляду справи не тільки надають правову 
оцінку ситуації, а й визначають ролі кож‑
ного (позивач, відповідач, представник 
позивача, представник відповідача, сві‑
док, експерт, треті особи тощо), готують 
докази (висновки експертів, довідки, 
відеозаписи тощо).

Під час практичних з «Кри мінального 
права» (доц. Ю. Шин карьов) відбувають‑
ся спрощені судові слухання (одне засі‑
дання тривалістю 60 хвилин, лише три 
актори — суддя, адвокат, прокурор та 
не розглядаються докази), а з дисциплі‑
ни «Основи юридичної клінічної прак‑
тики» (доц. А. Поляков) проводиться гра 
«Клієнт — юрист», під час якої студент 
опановує не тільки методику опитування 
клієнта та надання консультації, а й навча‑
ється діловому спілкуванню.

Під час практичних занять з дисциплі‑
ни «Альтернативне вирішення спорів» 
(доц. В. Яковлєв) моделюється засідання 
щодо вирішення спору за участю медіато‑
ра. Імітація розгляду справи комісією з тру‑
дових спорів відбувається під час занять 
з навч. дисципліни «Процесуальне трудо‑
ве право» (доц. Д. Новіков). КТС складаєть‑
ся з декількох «представників роботодав‑
ця» і декількох «представників трудового 
колективу», яким необхідно прийняти 
колегіальне рішення щодо розв’язання 
спору між працівником і роботодавцем.

На ф‑ті триває робота щодо впрова‑
дження ігрових методів у процес викла‑
дання більшості навчальних дисциплін.

О.М. Лук’янчиков, заст. декана  
з навч. роботи юрфаку

Конкурс
«ЛИСТ МАМІ»

У традиційному університетському кон‑
курсі «Лист мамі», підсумки якого були 

підбиті у травні 2018 року, І місце виборола 
студентка 2 курсу ф‑ту іноземної філології 
Ярославна Усатенко, ІІ місце — студент‑
ка 4 курсу українського мовно‑літератур‑
ного ф‑ту імені Г.Ф. Квітки‑Основяненка 
Юлія Снісаренко, а ІІІ місце — студент‑
ка 4 курсу історичного ф‑ту Христина 
Степаненко.

Вітаємо
ЧАРІВНА МАЙСТРИНЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПРАВИ

З повагою та любов’ю готується кафедра загальної педагогіки і ПВШ відзначити 
ювілей чарівної Жінки, порядної Людини, мудрого Керівника, шановного Вченого, 
талановитого Вчителя — Світлани Трохимівни Золотухіної.

Вона народилася 1.09.1953  р. у  с.  Карабушино 
Кегичівського р‑ну Харківської обл. У  1961–

1970  рр. навчалася у  8‑річній школі №  97 та СШ 
№ 59 м. Харкова, у 1975 р. закінчила з відзнакою фіз‑
мат ХДПІ імені Г.С. Сковороди. У 1974 р. працювала 
вчителем математики в СШ № 41, № 17 м. Харкова, 
секретарем, зав. шкільного відділу Київського РК 
ЛКСМ (1976–1978 рр.). Усю подальшу діяльність педа‑
гога та вченого С. Золотухіна пов’язала зі своєю alma 
mater — ХНПУ імені Г. Сковороди, у якому пройшла 
шлях від асистента (1978 р.), викладача, ст. викладача 
(1983 р.), канд. пед. наук (1984 р.), доцента (1985 р.), докт. пед. наук (1995 р.) 
до професора (1996 р.).

Результатом науково‑педагогічних пошуків С.Т. Золотухіної є близько 200 
наукових праць, серед яких 16 монографій та 29 підручників і навч. посіб‑
ників, що становлять навчально‑методичну базу вищої школи з підготовки 
майбутніх учителів.

Їй пощастило спілкуватися, співпрацювати, навчатися в талановитих науков‑
ців і педагогів А.І. Зільберштейна, І.Т. Федоренко, В.І. Лозової, славетні тради‑
ції яких з 2002 р. вона гідно продовжує та примножує на посаді завідувача 
кафедри ЗП і педагогіки ВШ. Найкращі людські якості, власна майстерність, 
організаторські здібності, чималий педагогічний досвід дозволили Світлані 
Трохимівні створити на кафедрі атмосферу наукового пошуку, співробітництва, 
професіоналізму, вимогливості, захищеності.

Компетентність, творчий підхід до вирішення складних наукових проблем, 
надзвичайна працьовитість, доброзичливість сприяли створенню Світланою 
Трохимівною з 90‑х років власної наукової школи — об’єднання науковців 
різних статусів, що вчаться у свого керівника дослідницької майстерності, 
уміння генерувати та відстоювати нові ідеї. Під її керівництвом захищені 11 
докторських і 52 кандидатські дисертації.

Енергії Світлани Трохимівни вистачає на багато справ. Вона є заст. голови 
спеціалізованої вченої ради Д. 64.053.04 ХНПУ імені Г.С. Сковороди (з 2005 р.), 
членом Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень із педагогіки та 
психології при НАПН України (з 2006 р.), членом ВАКу при МОНУ (з 2008 р.).

За плідну педагогічну діяльність, значний внесок у справу виховання 
майбутнього вчителя д. пед. н., проф. С.Т. Золотухіна нагороджена: медал‑
лю «Г.С. Сковороди» (2014 р.); знаками «Відмінник народної освіти України» 
(2004 р.), «А.С. Макаренка» (2005 р.), «К.Д. Ушинського» (2007 р.), «Григорія 
Сковороди» (2003 р.); грамотами Міністерства освіти України (1986 р., 1989 р.), 
ХДПУ ім. Г.С. Сковороди (1984 р., 1985 р.). Світлана Трохимівна — лауреат ІІІ 
та V обласних конкурсів «Вища школа Харківщини — кращі імена» (2001 р., 
2003 р., 2004 р., 2007 р.) у номінації «Викладач гуманітарних дисциплін», пере‑
можець конкурсу «Людина року» (1995 р.).

Кафедра ЗП і ПВШ бажає улюбленому завідувачеві здоров’я, тепла, добра, 
радості, добробуту, наснаги та натхнення в подальшій роботі!

Колеги

ПЕРШИЙ ЮВІЛЕЙ
9 липня цього року к. пед. н, доцент кафедри загальної педагогіки та ПВШ Олена 
Миколаївна Кін відсвяткувала свій ювілейний день народження.

Вона закінчила фізмат ХДПІ ім.  Г.С.  Сковороди 
в 1993 р. і здобула спеціальність «Викладач мате‑

матики, інформатики та обчислювальної техніки». 
Працювала на кафедрі фізики.

У 1998 р. вступила до аспірантури при кафедрі 
загальної педагогіки. У листопаді 2001 р. захистила 
дисертацію «Проблеми навчання і виховання в педа‑
гогічній спадщині М.Ф. Сумцова» (наук. кер. — д.п.н., 
проф. С.Т. Золотухіна).

На кафедрі загальної педагогіки та ПВШ працює 
з 2001 р. Викладає дисципліни «Основи педагогічної 
майстерності», «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи».

З 2003 р. працювала на посаді заст. декана з виховної роботи ф‑ту психології 
та соціології. Особливу увагу приділяла розвитку студентського самовря‑
дування, яке сприяє самовихованню активної, відповідальної особистості, 
здатної самостійно та творчо діяти. На сьогодні О.М. Кін досліджує питання 
громадської діяльності студентської молоді в Україні ХХ століття.

У 2010 р. вступила до докторантури. Має понад 30 наукових публікацій. 
Підготувала 2 канд. пед. наук.

У 2007 р. була нагороджена Почесною Грамотою МОН України, у 2010 р. та 
2014 р. — Грамотою ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Студенти щасливі від співробітництва з таким педагогом. Їх захоплює її ком‑
петентність, уміння в спокійному й доброзичливому тоні проводити заняття, 
захопленість справою, уміння розрядити будь‑яку ситуацію дотепним жартом, 
здатність запалити вогник інтересу до вчительської професії.

Колеги вважають, що Олені Миколаєвні притаманні справжній професі‑
оналізм, широка ерудиція, творчий дар і організаційний талант, внутрішнє 
благородство, здатність не втрачати почуття гумору й оптимістичного погляду 
на життя за будь‑яких обставин.

Усі члени кафедри бажають Вам, Олено Миколаївно, міцного здоров’я, 
безмежного щастя, вірних друзів, животворної любові, достатку, творчого 
натхнення, вдячних студентів, нових звершень!

Колеги

2 Досягнення

КАФЕДРА ХОРЕОГРАФІЇ ЗВІТУЄ
Протягом 2017–2018 року студенти та викладачі кафедри хореографії брали активну участь у різноманітних заходах універ-
ситету, міста, області, країни.

Народний ансамбль народного 
танцю «Зорицвіт» під керів‑
ництвом О.  Лиманської та 

К.  Редько брав участь у  ІІІ заключно‑
му турі V  Всеукраїнського конкурсу 
народної хореографії імені П. Вірського 
21–22. 11. 2017 року в м. Київ.

Народний ансамбль бального танцю 
ХНПУ імені Г.С. Сковороди під керівни‑
цтвом Н. Бугаєць та О. Пінчук і Народний 
ансамбль народного танцю «Зорицвіт» 
посіли І  місце в  Харківському місько‑
му конкурсі художньої самодіяльності 
«Студентська весна — 2018» у номінаціях 
«бальна хореографія» та «народна хоре‑
ографія» в категорії «Профі».

Крім того, студенти кафедри взяли 
участь у  благодійних акціях, концер‑
тах, балах, зокрема в  концертах для 
дітей з  малозабезпечених сімей у  ПК 
Основ’янського р‑ну, до Дня Перемоги 
в Первомайському р‑ні, до Дня інвалі‑
да, до Дня вишиванки. У  бальній залі 
Premier Palace Hotel Kharkiv Народний 
Ансамбль бального танцю ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди 25.10.17 р. відзначився 
в Благодійному Балі Патріотів за учас‑
тю ветеранів АТО. Захід проводився за 
ініціативи Департаменту науки і освіти 

ХОДА, а 08.11.17 р. — у ІІІ Міжнародному 
фестивалі малюнків дітей‑пацієнтів 
у рамках проведення ІІ Міжнародного 
конгресу USERN за участю провідних уче‑
них світу. 04.11.17 р. Народний ансамбль 
народного танцю «Зорицвіт» узяв участь 
у Всеукраїнському фестивалі мистецтв 
«Малі шедеври великої хореографії».

10.11.17 р. на кафедрі хореографії від‑
бувся міжнародний семінар‑практикум 
з народно‑сценічного танцю в рамках 
проведення науково‑практичної кон‑
ференції «Актуальні проблеми сучасної 
мистецької освіти в умовах європейської 
інтеграції: мистецтво танцю». Лектор 
Геннадій Рибальченко (Польща) виступив 
з доповіддю «Принципи роботи профе‑
сійних танцювальних колективів Польщі».

21.04.18 р. у Палаці спорту «Локомотив» 
відбувся 12‑й Національний чемпіонат 
України серед студентів ВНЗ в рамках 
всеукраїнських змагань зі спортивних 
бальних танців «PROLISOK CUP 2018». 
Організаторами змагань є ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди та Українська Федерація 
Спортивного Танцю. Студенти кафедри 
хореографії ф‑ту мистецтв нашого ун‑ту 
посіли перші місця в латиноамерикан‑
ській та європейських програмах.

17.05.18 р. відбувся щорічний звітний 
концерт Народного ансамблю народно‑
го танцю «Зорицвіт» у Палаці Культури 
Основ’янського району. Цього року гля‑
дачі змогли побачити не тільки танці від 
нинішніх студентів кафедри, а й виступи 
колективів її випускників О. Шепшелей‑
Бесараб, М. Миронової, О. Ковальової, 
А. Дьяченко та інших.

18.05.18 р. кафедра взяла участь у кон‑
церті «З думою про Батьківщину», при‑
свяченому святу Конституції Польщі, ідея 
якого належить ректору І.Ф. Прокопенку. 
Цей концерт став яскравою подією 
в житті університету.

У червні пройшли відкриті покази уро‑
ків з усіх дисциплін кафедри для студен‑
тів, викладачів і всіх бажаючих.

А 08.06.18 р. з успіхом відбувся твор‑
чий захист випускних робіт студентів 4 
та 6 курсів спеціальності «Хореографія» 
денної форми навчання з  презента‑
цією спеціальності в  Палаці Культури 
Основ’янського р‑ну.

Плідно працює в ліцеї мистецтв № 133 
університетська кафедра, до складу якої 
залучено студентів 3–5 курсів. Протягом 
року було проведено профорієнтаційні 
заходи «Університетська родина», «День 
учителя», «Свято весни».

У 2018 р. з боку кураторів було поси‑
лено роботу з формування позитивно‑
го ставлення до вчительської професії, 
а саме: організовані зустрічі з провідними 
викладачами вищого коледжу культури 
та мистецтв, хореографічної школи, спе‑
ціалізованого ліцею мистецтв № 133, шкіл 
естетичного напрямку № 5, № 7.

Кафедра хореографії бажає всім 
подальшої творчої наснаги й  вели‑
ких успіхів!
О.Г. Покровська, викладач кафедри хореографії

Summer School

КРАЩЕ ГІР…
Що може бути приємнішим, ніж, прокинувшись, з вікна спостерігати за першими променями сонця на схилі дивовижного Петросу, 
ранковими візитами місцевих гладких корівок та граціозних коней на подвір’ї, вдихати аромат запашних диких трав, милуватися 
пересуваннями в’язкого туманного киселю між гірських вершин?

Саме так починався звичайний 
робочий день учасників літ‑
ньої школи PRESETТ Teacher 

Development Summer School 2018, яка 
проводилася Британською Радою з 1 
по 7 липня в Закарпатті біля підніжжя 
карпатських гір Стіг і Близнюк. Цього 
року викладачів майже з усіх куточків 
України гостинно приймав готельний 
комплекс «Скеля», що знаходиться на 
найвищому в країні гірськолижному 
курорті Драгобрат. І знов участь у про‑
екті брали викладачі кафедр практи‑
ки англійського усного та писемного 
мовлення, англійської філології та 
англійської фонетики і  граматики 
ф‑ту іноземної філології ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди.

А потім активна робота в групах, 
невпинні дискусії, інтерактивні впра‑
ви, численні питання та палаючі очі 
«учнів». І не дивно! Адже цього разу 

темою обговорення була дуже важ‑
лива, актуальна для всіх викладачів 
проблема написання курсових робіт 
студентами ф‑тів іноземної філології.

Як сформулювати тему та проблем‑
ні питання роботи так, щоб студент 
розумів важливість саме цього дослі‑
дження? Які складові частини є необ‑
хідними й достатніми для розкриття 
теми? Як допомогти студенту зробити 
свою роботу науково значущою, чіт‑
кою, а процес написання цікавим та 
корисним? Ці та багато інших питань 
лунали в  аудиторіях протягом п’яти 
днів навчання. Учасники розглядали 
досвід написання подібних робіт у сві‑
товій методиці, обговорювали етапи 
та терміни роботи над студентським 
дослідженням, розробляли структуру, 
вимоги до написання та захисту сту‑
дентських досліджень, що, поза сумні‑
вом, уже цього навчального року стане 

величезною допомогою викладачам та 
студентам.

А ввечері численні прогулянки 
вузенькими стежками серед чарівних 
лісів, що так і  ваблять пізнати їхню 
таємничу недоторканість, довгі спус‑
ки та підйоми схилами карпатських гір, 
перестрибування через гірські струм‑
ки, бурхливі та холодні, як норовлива 
красуня, збір чорниці, підкорення 
(хто пішки, а  хто й  на крісельному 
підйомнику) Перемички (1560 м над 
рівнем моря), з  якої відкривається 
приголомшливий краєвид, мов з кар‑
тин Реріха… А ще похід до вівчарів, 
знайомство із  собаками‑пастухами, 
дегустація чудового, дбайливо виготов‑
леного майже на наших очах овечого 
сиру під міріади бубонців… Екскурсії 
до озер Закарпаття, серед яких диво‑
вижна Герашаська (1577) і  казкова 
Ворожеська (1460), оповиті легендами, 
що розповідаються туристам з гуцуль‑
ським гумором та глибокою любов’ю до 
рідної землі… Відвідування колиби з її 
національними стравами, куштування 
безмежно смачного наваристого богра‑
чу, гра в сніжки в липні, спілкування 
з місцевими жителями, довгі розмови 
вечорами й багато нових цікавих зна‑
йомств!

Дякуємо тобі, PRESETT Teacher 
Development Summer School! До зустрі‑
чі за рік!

Н. Істоміна, викл. каф. англійської філології

Форум

ЗРОСТАЙМО РАЗОМ!
2–4 липня 2018 року в Харкові вчетверте відбувся EdCamp Ukraine — найбільший освітянський форум країни, що об’єднав 1000 
учасників та 150 експертів з 15 країн світу.

Ця подія проходила за участі 
Міністерки освіти і науки України 

Лілії Гриневич, Уповноваженого 
Президента з  прав людини Миколи 
Кулеби, кураторки премії Global Teaher 
Prize Ukraine, телеведучої ТСН на каналі 
1+1 Наталії Мосейчук.

EdCamp — це національна (не) кон‑
ференція, формат якої був запропоно‑
ваний 11 учителями з Філадельфії (США) 
у 2010 р. з метою творчого спілкування. 
EdCamp — це місце професійного зрос‑
тання з відкритим обміном педагогічним 
досвідом і  співпрацею за принципом 
«Give  — Get» («Дай, якщо можеш  — 
візьми, якщо хочеш»). Починаючи 

з 2010 р. було проведено понад 2000 захо‑
дів у 32 країнах світу, де навколо ідеї під‑
вищення кваліфікації об’єдналися сотні 
тисяч педагогів. У 2015 р. EdCamp посів 6 
місце у світі серед найбільш інноваційних 
освітніх організацій!

Наша країна приєдналася до руху 
відповідального вчительства у  2015 
році, ставши 3‑ю країною в Європі та 9‑ю 
країною у світі. З цього часу було прове‑
дено 4 щорічні національні (не) конфе‑
ренції в Харкові та 82 регіональних. Хадлі 
Фергюсон, директорка та співзасновниця 
руху EdCamp, назвала українську спіль‑
ноту освітян найпотужнішою за межами 
США.

Про популярність освітньої (не) кон‑
ференції свідчить і той факт, що кожно‑
го року конкурс на національну подію 
EdCamp Ukraine стрімко зростає. У цьому 
році він складав 6 осіб на місце!

Педагоги, яким пощастило пройти 
конкурсний відбір для участі та які 
змогли потрапити на EdCamp Ukraine, 
що проходив у  культурному центрі 
«Бейт Дан» (вул. Тобольська, 46), мали 
змогу поспілкуватися з  Міністеркою 
освіти і науки України Лілією Гриневич 
на тему: «Навчати і навчатися: як і куди 
зростати українському вчительству», 
відвідати 76 учительських сесій, позна‑
йомитися з експертами з 15 країн світу, 

а  також відвідати інтерактивні зони 
партнерів, серед яких: Програма роз‑
витку ООН, Lego Foundation, Шкільний 
світ, Лінгвіст, Ранок, Основа, Інноваційні 
освітні рішення, Розумники, Освіторія 
та багато інших. У рамках проведення 
заходу було навіть зафіксовано націо‑
нальний рекорд!

Усі, хто не потрапив, але бажає більше 
дізнатися про EdCamp Ukraine, можуть 
переглянути відеозапис виступів учас‑
ників заходу на офіційному каналі: 
http://youtube. com/c/edcampukraine

Л. Перетяга, д.п.н., проф. каф. естетичного 
виховання і технологій дошкільн. освіти, заст. 

декана з наукової роботи

Викладачі ХНПУ імені Г.С. Сковороди Н. Пономарьова, Л. Перетяга, О. Башкір, 
Т. Собченко — учасниці EdCamp Ukraine 2018



УЧИТЕЛЬ Серпень 2018

Пам’ятаємо
«Неправда, друг не умирает, он рядом быть перестает…»

27 июня на 83 году жизни скончался докт. филол. наук, профессор Леонид 
Генрихович Фризман, известный ученый, литературовед, автор более чем 26 
монографий, 570 статей, в том числе об А. Пушкине, Г. Квитке‑Основьяненко, 
Б. Чичибабине, И. Франко. 10 монографий Л.Г. Фризмана переведены на ино‑
странные языки и изданы за пределами Украины. Смерть настигла его за работой 
над книгой о Н.М. Коржавине. Под руководством проф. Фризмана подготовлено 
и защищено более 60 кандидатских и докторских диссертаций. С 1994 по 2009 гг. 
Л.Г. Фризман заведовал кафедрой русской и зарубежной литературы.

Своими воспоминаниями о Л.Г. Фризмане делится его близкий друг и кол‑
лега, к.ф.н., доц. Игорь Иванович Доценко.

Я очень болезненно воспринял весть о кончине Леонида Генриховича Фризмана. И эта боль еще долго 
будет ранить мое сердце, так как значительный отрезок моей жизни связан с Леонидом Генриховичем. Я позна‑
комился с ним, когда он только собирался защищать кандидатскую диссертацию. Он уже тогда привлек меня 
своей интеллигентностью, утонченностью натуры. Но по‑настоящему мы подружились с ним, когда он стал 
членом нашей кафедры, возглавляемой М.Ф. Гетманцем. Это был поистине звездный час в истории кафедры: 
жизнь на ней била ключом, систематически обсуждались, помимо рутинных вопросов, статьи, монографии. 
И тогда мне представилась возможность быть свидетелем важнейшей грани духовного облика Леонида 
Генриховича — огромной эрудиции. Какая бы литературная тема ни обсуждалась на кафедре, он всегда имел 
свою оригинальную и убедительную точку зрения. Проф. Фризман обладал удивительной способностью писать 
свои работы строго академическим стилем, но в то же время доступно, без искусственной наукосообразности.

Хорошо зарекомендовал себя Леонид Генрихович и как лектор своим умением акцентировать внимание 
студентов на идейной и художественной доминанте в творчестве писателя, вместить огромный материал 
в рамки 2‑х‑изредка 4‑х часовой лекции. Я до сих пор помню характерную в этом отношении его блестящую 
открытую лекцию, посвященную А.С. Грибоедову. Лекция была насыщена интересными фактами и очаровала 
слушателей, среди которых были ректор университета И.Ф. Прокопенко и проректор В.И. Евдокимов. Чтобы 
приобщиться к этой особенности его преподавательского дара, я прослушал практически весь курс русской 
литературы І пол. ХІХ века и многому научился у него. Поэтому я считаю проф. Л.Г. Фризмана своим учителем.

Хочу сказать также о Леониде Генриховиче как о бескорыстном и преданном друге. Он очень помогал 
мне, когда я работал над кандидатской диссертацией, и фактически был моим научным руководителем. Мы 
плодотворно работали в паре долгие годы, подставляя друг другу плечо в трудные минуты.

Память о моем учителе‑друге навсегда останется со мной, потому что она дань моего сердца, которая 
«сильнее рассудка памяти печальной».

21 липня 2018 року раптово пішов із життя доктор сільськогосподар‑
ських наук, професор, академік НААН, відомий український агрохімік Тимур 
Олександрович Грінченко.

З 1989 року Тимур Олександрович працював на природничому факуль‑
теті нашого університету. П’ятнадцять років він завідував кафедрою ботаніки, 
приділяючи велику увагу розвитку матеріальної бази навчального процесу, 
вихованню молодих науковців, створенню на кафедрі атмосфери співробіт‑
ництва й тактовності.

Інтелектуальна й творча діяльність Тимура Олександровича були пов’язані 
з розвитком аграрної науки в Україні. У 1972 році він захистив кандидатську, 
а в 1987 році — докторську дисертації, присвячені питанням окультурення та моделювання родючості ґрунтів 
України та розробці нормативів розподілу вапнякових меліорантів. Т.О. Грінченко запропонував метод комп‑
лексної оцінки якості багатокомпонентних екосистем за умов сучасного антропогенного навантаження, провів 
50‑річний моніторинг родючості ґрунтів Харківської області. Наукові здобутки Тимура Олександровича знайшли 
відображення у 260 наукових публікаціях. Йому були присвоєні почесне звання «Заслужений діяч науки» та 
Міжнародна відзнака «Зірка вченого». У листопаді 2017 року друзі та колеги вітали Тимура Олександровича 
с ювілейним 75‑річним днем народження, а в травні 2018 року до Дня науки він одержав з рук губернатора 
Харківської області Ю.О. Світличної високу нагороду — стипендію імені О.Н. Соколовського для видатних 
науковців у галузі аграрних наук.

Світла пам’ять про Тимура Олександровича буде жити в серцях студентів, учнів, колег.

14 серпня на 65‑му році життя пішла у вічність Валентина Іванівна Бездітко, 
кандидат філол. наук, доцент кафедри української мови ХНПУ.

Валентина Іванівна закінчила Коротичанську СШ із золотою медаллю. З 1978 
року працювала викладачем кафедри української мови. У 1989 році успішно 
захистила кандидатську дисертацію під керівництвом проф. Л.А. Лисиченко. 
З 1990 р. працювала на посаді доцента кафедри.

За авторством В.І. Бездітко написано понад 30 статей в наукових журналах, 
укладено 2 словники у співавторстві.

Валентина Іванівна пройшла непростий життєвий шлях, але завжди зали‑
шиться у спогадах колег як розумна, щира, спокійна, відкрита, світла людина.

Царство небесне й вічна пам’ять!
Адміністрація ун-ту, весь колектив сумує з приводу втрати вчених  Л.Г. Фрізмана,  

Т.О. Грінченка та В.І. Бездітко й виражає співчуття рідним та близьким.

Поради лікаря
ПУНКТ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я ХНПУ ІМЕНІ 
Г.С. СКОВОРОДИ

Медичну допомогу студентам міста забезпечує 
КЗОЗ «Харківська міська студентська лікарня», 
до якої звертаються студенти та викладачі 
26-ти вишів. Вона розташована за адресою: вул. 
Дарвіна, 8. Час роботи лікарні — з 8.00 до 19.00, 
у суботу — з 8.30 до 18.00, неділя — вихідний.

До складу студентської лікарні входять:
 • Стаціонар (4 відділення: терапевтичне, 

гастроентерологічне, 2 неврологічні).
 • Поліклініка (прийом ведеться за 30 напря‑

мами), телефон реєстратури: (057)725–51‑78.
 • Пункти охорони здоров’я (ПОЗ):

Медичний заклад нашого педагогіч‑
ного університету  — це пункт охорони 
здоров’я, який знаходиться за адресою: 
пр. Ювілейний, 50, гуртожиток № 3, 1 поверх, 
телефон (0572) 62–90‑38. Час роботи  — 
з  9.00 до 16.00, субота, неділя  — вихідні.

До складу ПОЗ входять кабінети: долі‑
карняний, гінекологічний, стоматологічний, 
кабінети лікарів‑спеціалістів, лабораторія та 
кабінет щеплень.

5 лікарів та 4 медичні сестри ПОЗ працю‑
ють понад 5 років та мають вищу кваліфіка‑
ційну категорію.

Завідувач ПОЗ  — Тетяна Іванівна 
Циганкова.

Терапевтичну допомогу надає лікар 
Олена Вікторівна Ільїнська, медичні 
сестри: Ірина Миколаївна Єфімова, Сніжана 
Володимирівна Каменева, Людмила 
Федорівна Копил.

У стоматологічному кабінеті, оснащено‑
му сучасним обладнанням та матеріалами, 
допомогу надає лікар‑стоматолог Неллі 
Михайлівна Голубнича.

Лікар Валентина Болеславівна Зупанець 
веде гінекологічний прийом 2 рази на тиж‑
день (вівторок і п’ятниця).

У ПОЗ надається невідкладна медич‑
на допомога, виконуються призначення 
лікарів та ведеться профілактична робота 
(проведення медичних оглядів, у тому числі 
перед поселенням до гуртожитку, допуском 
до занять у басейні, фізичною культурою), 
видача довідок, контроль за флюорогра‑
фічним обстеженням та вирішується багато 
інших питань.

Якщо у Вас виникла проблема, звер-
тайтеся! Ми обов’язково допоможемо її 
вирішити.

Т.І. Циганкова, к. мед. н., завідувач ПОЗ
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До уваги першокурсників

СПОРТИВНИЙ КЛУБ ЗАПРОШУЄ
Шановні першокурсники та студенти нашого університету, спортивний клуб вітає вас з початком нового навчального року 
і запрошує в наші секції!

В ун‑ті тренується збірна з  волей‑
болу серед жіночих команд, що 

грає у вищій лізі Чемпіонату України. 
Тренування відбуваються щоденно 
з 16.00 у спортивній залі імені В.А. Титаря, 
вул. Алчевських, 29. Тренер команди 
ст. викл. Євгенія Янівна Стрельнікова. 
Запрошуємо дівчат, які люблять волей‑
бол та вже мають навички гри.

Збірну команду ун‑ту з  волейболу 
серед чоловічих команд очолює тре‑
нер Сніжана Володимирівна Пахомова 
(вул. Алчевських, 29, спортивна зала). 
Команда грає на міському та обласно‑
му рівнях.

Збірні команди ун‑ту з футболу та фут 
залу тренує ст. викл. кафедри спортив‑
них ігор Олександр Володимирович 
Сірий (вул. Валентинівська, 2 корп. Г, 
кімн. 104).

Збірну команду ун‑ту з баскетболу 
серед чоловіків тренує ст. викл. кафе‑
дри спортивних ігор Ася Олександрівна 
Тихонова, а серед жінок — Михайло 
Аркадійович Вакслер. Збірні ун‑ту 
з  гандболу серед чоловічих та жіно‑
чих команд тренує ст. викл. Олександр 
Іванович Чуприна. Збірними коман‑

дами зі скелелазіння та туризму опі‑
кується Заслужений майстер спорту, 
доцент Олена Олександрівна Репко 
(вул. Валентинівська, 2, корп. Г, кімн. 104).

На базі кафедри циклічних видів 
спорту (зав.  Андрій Миколайович 
Ляшенко) формуються збірні команди 
ун‑ту з легкої атлетики (старші виклада‑
чі Сергій Володимирович Ільницький, 
Вікторія Миколаївна Каверя); пла‑
вання (ст. викл. Світлана Миколаївна 
Клімакова); лижні гонки (доц. Тетяна 
Іванівна Дорофєєва).

На базі кафедри гімнастики, музично‑
ритмічного виховання та єдиноборств 
(зав. Ніна Миколаївна Санжарова) фор‑
муються збірні команди з  художньої 
гімнастики (доценти Юлія Валеріївна 
Голенкова та Тетяна Миколаївна 
Кравчук); спортивної гімнастики (ст. викл. 
Тетяна В’ячеславівна Карпунець); черлі‑
дингу та аеробіки (Світлана Анатоліївна 
Бібель та Тетяна Миколаївна Кравчук); 
усіх видів боротьби та кікбоксингу 
(ст. викл. Геннадій Олексійович Огарь).

Для початківців:
На кафедрі фізичного виховання (зав. 

Тетяна Іллівна Гогіна) працюють секції 

з настільного тенісу, ритмічної гімнасти‑
ки, танцювальної підготовки, елементів 
самозахисту (пров. Фанінський, 3, тир), 
шахів, шашок, бадмінтону, спортивного 
орієнтування, волейболу, баскетболу 
3×3, футболу (вул.  Валентинівська, 2, 
корп. Г, кімн. 101).

На кафедрі фізкультурно‑оздоровчо‑
го та спортивного фехтування (зав. Ірина 
Володимирівна Кривенцова) працюють 
секції спортивного фехтування, оздо‑
ровчої гімнастики з елементами фехту‑
вання, самозахисту та східних практик 
з холодною зброєю, фітнесу за напря‑
мами, спортивних ігор за програмою 
Спартакіади ун‑ту (волейболу, баскет‑
болу, футболу, бадмінтону, настільного 
тенісу). Заняття проводяться на двох 
базах: вул. Валентинівська, 2, корп. Б, 
фехтувальна зала та вул. Алчевських, 
29, спортивна зала.

Фізична культура є запорукою здо‑
рового способу життя, формування 
морально‑вольових та лідерських якос‑
тей. Вона сприяє покращенню самопо‑
чуття, допомагає знайти друзів.

Чекаємо на кожного з вас!
І.В. Кривенцова, голова спортивного клубу
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Фізико-математичний І І 4 І І 4 ІІ І 15 І І І 5 ІІІ 7 8 І 26 ІІ 2,73 І 

Природничий 6 4 8 5 5 5 ІІІ ІІ 38 4 5 ІІ 6 5 ІІІ ІІ ІІ 25 І 4,2 ІІ 

Історичний 4 ІІІ ІІІ ІІ ІІІ 5 5 ІІІ 28 ІІ 7 9 І 9 І 6 ІІІ 36 6 4,26 ІІІ 

Юридичний 11 7 14 ІІІ ІІ І 6 14 58 8 14 6 9 11 14 10 8 72 11 8,66 10 

Український мовно-літер. ІІ 6 6 7 4 ІІІ 4 5 37 ІІІ ІІІ 7 11 І 4 ІІІ 6 35 5 4,8 5 

Економічний 8 5 ІІ 5 5 14 8 7 54 7 14 10 ІІІ 4 14 9 11 65 10 7,93 9 

Іноземної філології 7 9 7 4 7 ІІ І 6 43 5 11 5 ІІ 7 ІІ І 4 32 4 5 6 

Психології та соціології 5 ІІ 5 7 9 7 9 9 53 6 10 11 7 7 7 4 12 58 8 7,4 8 

Славістики 9 8 9 14 14 14 10 4 82 10 9 13 10 9 9 12 13 75 12 10,46 12 

Художньо-графічний 10 10 14 9 14 8 7 8 80 9 8 ІІІ 12 11 9 11 9 63 9 9,53 11 

Початкового навчання - - - - - - - - - - ІІ 4 8 ІІ 5 5 5 31 ІІІ 4,42 4 

Дошкільного виховання 12 - 10 - - - - - - - 6 8 4 5 5 7 10 45 7 6,42 7 

Факультет мистецтв ІІІ 14 І 14 14 14 14 14 88 11 4 12 14 14 14 14 7 79 13 11,13 13 
За неявку на змагання факультет отримує 14 місце. Факультети початкового навчання та дошкільної освіти оцінюються тільки за виступами дівчат 

Абітурієнт

ЧОМУ САМЕ ХНПУ ІМЕНІ СКОВОРОДИ?
У цьому році у вступній кампанії в наш ун-т взяли участь близько 8000 абітурієнтів. Своїми роздумами про вибір професії поді-
лились деякі з них.
Ірина Євстєгнєєва, Маріїнська гімназія № 6:

«Останнім часом мої забаганки щодо вибору професії 
змінювались: то я хочу бути архітектором, то журналістом, 
а потім захотілось стати юристом. Правознавство — це 
наука, яка має багато запитань. Шкільний курс із цього 
предмету промайнув швидко, зацікавленість не полиша‑
ла мене, і я точно вирішила, що після випускних екзаменів 
буду шукати університет, який дає можливість опанувати 
цю спеціальність.

ХНПУ імені Г.С. Сковороди завжди цікавив мене. І не тому, 
що тут училася моя мама, а тому, що тут є великий вибір 
факультетів на будь‑який смак, навіть якщо ти ще не визна‑
чився з професією майбутнього, бо цей ун‑т випускає не 
лише вчителів та спеціалістів у сфері освіти, тут навчаються 
й майбутні юристи, дизайнери, програмісти, психологи, 
соціологи тощо! Тут працюють багато кваліфікованих викла‑
дачів та професорів, які, я впевнена, цікаво викладають 
і допоможуть мені пізнати світ юридичних наук. І хоча мій 
студентський шлях тільки розпочинається, я знаю, що здо‑
буду освіту моєї мрії. Кожен, у кого я питала, казав, що життя 
студента набагато цікавіше, ніж шкільне. Тож на мене чекає 
тяжкий, але захоплюючий шлях пізнання права, багато 
нових друзів та незабутні студентські роки».

Анастасія Лукашенко, Маріїнська гімназія №6:
«Я завжди захоплювалася мистецтвом, — розповідає 

Настя. — Малювала вдома те, що сподобалось. Це було хобі, 
поки наприкінці 10‑го класу в мене не виникло бажання 
вступати на художньо‑графічний ф‑т. До речі, на ф‑ті мис‑

тецтв з’явилася нова спеціальність 022 «Графічний дизайн», 
на яку серед абітурієнтів був справжній аншлаг, незважаю‑
чи на три бюджетні місця. Я почала займатися малюванням 
з чудовим викладачем, справжнім професіоналом.

Рік навчання не пройшов даремно. Напередодні творчих 
іспитів була на консультації і остаточно впевнилась у своєму 
рішенні — хочу бути такою, як викладачі дизайну, які мені 
дуже сподобались. Вони вселяли нам упевненість у власних 
уміннях, казали, що ми талановиті й усе в нас буде гаразд. 
За пару годин до першого іспиту з’явилося хвилювання, 
але в аудиторії перед мольбертом я відчула неймовірний 
приплив енергії, захотілося показати, на що я здатна. Ось 
так розпочався новий параграф мого життя, сподіваюсь, 
цікавого й корисного. Тож із нетерпінням чекаю 1 вересня».

Підсумки

СПАРТАКІАДА ХНПУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ 2017/2018 Н.Р.

Враження
ПЕРШИЙ КРОК  

ДО ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ
З 2 по 12 липня 2018 р. студенти І курсу істфаку 
проходили археологічну практику в с. Мохнач 
Зміївського району Харківської обл.

Я буду повік пам’ятати перший день 
у таборі. Ми були трохи налякані, коли 

побачили намети та вогнище, адже біль‑
шість із нас міські жителі, але згодом подо‑
лали цей страх і з радістю жили в наших 
маленьких затишних домівках.

Pозкопки — найцікавіша частина нашої 
археологічної практики. Ми думали, що 
копати буде легко, та навіть уявити не могли, 
яким чином це все буде відбуватися, але нас 
усього навчили. Розчистили грунт, зробили 
трасування та почали копати. Це відчуття, 
які не можна передати, коли активно копа‑
єш та нічого не знаходиш. Ти не засмучуєш‑
ся, а продовжуєш копати в пошуках свого 
скарбу. І ось ти знаходиш маленький уламок 
кераміки! Це дуже надихає та мотивує на 
подальшу працю. Під час експедиції ми зна‑
йшли велику кількість маленьких уламків 
кераміки, кістки різних тварин, намистинки, 
дирхеми та інше. Більш старші та досвідчені 
археологи знайшли цілі комплекси, де роз‑
ташовувалися будинки та різні будівлі, зна‑
йшли кістки давніх людей.

Окрім історичної цінності, потрібно 
ще згадати й про природу цього чудово‑
го місця. Краєвиди просто неймовірні. 
Маленькі ярочки та пагорби, навколо ліс, 
річка та джерело створили прекрасну робо‑
чу атмосферу в нашому таборі.

Наші посиденьки біля вогнища з гітарою, 
ігри в Мафію, походи на річку та джерело 
запам’ятаються на все життя. Ми масштаб‑
но відсвяткували Івана Купала. Дівчатка 
плели віночки та пускали їх у воду, співали 
багато пісень, стрибали через вогнище і під 
кінець смакували різні смаколики. Цікавою 
була й посвята в археологи: смуга з пере‑
шкодами, конкурси, карнавал, нагорода та 
святкова вечеря.

Ця експедиція стала перевіркою для 
багатьох із нас. Хтось успішно пройшов 
її, а хтось не дуже. Багато людей знайшли 
своє справжнє кохання, нових друзів, 
товаришів. 

Х. Кремениця, ІІ курс істфаку



Головний редактор  
Iрина Бикова

Ре дак то р Юлія Лебеденко
Ди зайн, верс тка
Ва силь Бе ре зов ський
Коректор Олена Карпенко

Газета зареєстрована в управ лiннi 
з преси Харкiвської обласної 
адмiнiстрацiї. Свiдоцтво
№ ХК-242 вiд 10.01.95

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

Надруковано в друкарні ТОВ «Юка 
Оптима» вул. Сім`ї Сосніних, буд. 3, 
оф. 601, м. Київ, 03680.
Ти раж 500 прим.

E-mail редакції:  
uchitel_hnpu@ukr.net
Ви да єть ся ук ра їн ською 
та ро сiй ською мо ва ми

Ру ко пи си та ли с ти не ре цен зу-
ють ся, не по вер та ють ся. Дум ки 
ав торiв мо жуть не збігатися  
з дум кою ре дакцiї.

Перший випуск

ТРЕНІНГОВА ПРОГРАМА «СУЧАСНИЙ ВЧИТЕЛЬ»
Наприкінці червня Тренінговий центр соціального та професійного розвитку людини ХНПУ імені Г.С. Сковороди провів урочистий 
випуск довготривалої тренінгової програми «Сучасний вчитель», що проходила у рамках підтримки держстандарту «Нова 
українська школа» (початкові класи).

Учасницями курсу стали 30 дівчат, 
майбутні та нинішні вчителі 
початкової школи, що працю‑

ють нині, а випускницями змогли стати 
лише 20, які виконали необхідні серти‑
фікаційні умови (успішне проходження 
теоретичної та практичної частин).

Особливостями функціонування 
Тренінгового центру є те, що він розро‑
бляє та впроваджує актуальні навчальні 
(з англ. «training» — навчання) заняття, 
курси, програми тощо, до яких мають 
змогу долучитися студенти, співробітни‑
ки, викладачі ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
та зовнішні слухачі; спікери також 
можуть бути внутрішні та зовнішні. 
Продиктована сучасними тенденціями 
ще одна цікава особливість Тренінгового 
центру — достойний результат з міні‑

мальними витратами ресурсів. Наразі 
штат Тренінгового центру складається 
лише з двох осіб, а високі результати 
досягаються завдяки різним видам, рів‑
ням та формам комунікації, інтеграції, 
співпраці, партнерству тощо.

Так, під час проведення програми 
«Сучасний вчитель» з Тренінговим цен‑
тром співпрацював ф‑т початкового 
навчання нашого ун‑ту, два внутрішні 
та шість зовнішніх високопрофесійних 
спікерів‑практиків (майже всі є керівни‑
ками різних педагогічних закладів нашо‑
го міста). Надійним партнером був УВК 
«Новатор». Підтримував тренінгову про‑
граму ректор ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
Іван Федорович Прокопенко.

Більш детальну інформацію про 
заходи, що відбулися та будуть відбу‑

ватися в Тренінговому центрі соціаль‑
ного та професійного розвитку люди‑
ни, можна знайти на офіційній сторінці 
центру в соціальній мережі Фейсбук 
та долучившись до спільноти (групи) 
Тренінгового центру в цій мережі.

І.А. Прокопенко, керівник ТЦСПРЛ
P.S. «Шановні організатори тренін‑

гового курсу «Сучасний вчитель»!
Дякуємо вам за організацію тре‑

нінгового курсу, дружню атмосферу, 
яскравих, цікавих, досвідчених, від‑
критих до спілкування спікерів, досвід, 
який знадобиться не лише в педаго‑
гічній діяльності, а й у повсякденному 
житті.

Максимальна кількість корисної 
інформації і практики!

З любов’ю — магістри!»

Практика

ГЕОГРАФІЧНА ТА МУЗЕЙНО-АРХІВНА ПРАКТИКА
Влітку студенти істфаку успішно пройшли географічну і музейно-архівну практики.

Керівниками географічної практи‑
ки були доценти Ю. Муромцева, 
О.  Стадник та С.  Некос. Кожен 

день практики був насичений цікавими 
та пізнавальними пішими походами, 
виїзними маршрутами та новими зна‑
йомствами. Адже літня географічна 
навчальна практика включає в себе не 
лише кваліфіковане навчання, але й нау‑
ково‑дослідницьку, пошукову діяльність, 
зустрічі з професійними гідами, науков‑
цями, викладачами вищих навчальних 
закладів та безпосереднє спілкування 
з ними. Практичні заняття передбачають 
розвиток ініціативи та самостійності сту‑
дентів під час виконання індивідуальних 
і групових завдань з вивчення окремих 
об’єктів, складання звітів, збирання 
матеріалів для науково‑дослідницької 
роботи і тематичної колекції.

Керівниками музейно‑архівної 
практики були доценти О.  Дьякова, 
І Чернікова та М. Трубчанінов.

За декілька тижнів практиканти мали 
можливість познайомитися з формами 
роботи музейних і  архівних установ, 
музейними та архівними фондами, з істо‑
ричними, меморіальними та художніми 
цінностями, які зберігаються в музей‑
них колекціях різного профілю, а також 
з пам’ятними та історичними місцями 
нашого міста. У процесі практики сту‑
денти знайомилися з методикою екскур‑
сійної роботи та засобами проведення 
екскурсій, дізналися про всі секрети 
успішних експозицій.

Майбутні історики мали унікаль‑
ну можливість ознайомитись із най‑
більш цікавими та важливими фон‑
дами Державного архіву Харківської 

області, відшукали унікальні історичні 
документи XVII‑XVIII ст. та спробували 
себе в ролі архіваріусів. Практична 
робота в архіві має неймовірно важ‑
ливе значення для подальшої науко‑
во‑дослідної роботи за вподобанням 
самих студентів, відкриває для них 
можливість участі у  наукових кон‑
ференціях, що проводяться на істфа‑
ці, а  також в  інших вишах України. 
Особливо слід звернути увагу, що 
написання студентами наукових робіт 
із залученням архівних документів 
надає їм шанси отримати перемогу 
у  всеукраїнських та міжнародних 
наукових конкурсах.

Підбиття підсумків практик відбудеть‑
ся вже у вересні під час звітної наукової 
конференції для студентів історичного 
ф‑ту ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

АРХЕОЛОГІЧНЕ ЛІТО–2018
Яскравим та різноманітним виявився першій рік навчання на історичному ф-ті. Однак вінцем життя першокурсника є археологічна 
практика, яка дозволяє студенту закріпити теоретичні знання під час безпосереднього наукового дослідження археологічної 
пам’ятки.

Традиційним місцем проведен‑
ня практики стало городище 
у  с.  Мохнач Зміївського району, 

яке вивчається Середньовічною архе‑
ологічною експедицією нашого вишу 
починаючи з 1999 р. Незважаючи на зна‑
чні досліджені площі, на яких виявлено 
вже понад дві сотні різних комплексів 
(житла та господарчі будівлі, майстерні 
та зерносховища, поховання та скарби), 
кожен рік приносить щось нове, незви‑
чайне, дозволяючи поповнити скарбнич‑
ку знань про минуле нашого краю.

Ось і цього року нам пощастило роз‑
копати два унікальні житлові комплекси. 
Одне житло належало родині аланів, що 
переселилися в наш край із Північного 
Кавказу. Якісь трагічні події (ще треба 
це з’ясовувати) призвели до одночасної 
загибелі всієї сім’ї, яка й була похована 
прямо в житлі. Під лопаткою старшого 
чоловіка знайдено клевець — ударну 
наступальну зброю ближнього бою, що, 
скоріше за все, і стала причиною його 
загибелі. Неповнолітня дівчина була зі 
срібними сережками.

Знахідки поховань на поселеннях — 
украй рідкісне та ще не до кінця зрозу‑
міле явище, яке свідчить про певні екс‑
траординарні обставини, що склалися 
в тогочасному суспільстві (сер. VIII — сер. 
Х ст. н. е.).

Друге житло належало колишньому 
тюрку‑кочовику, якій змінив своє занят‑
тя й побут, перейшов до осілого способу 

життя та землеробського господар‑
ства, але не позбавився побутових 
кочівницьких традицій. Незважаючи 
на простоту конструкції житла та 
бідність інтер’єру, в одному із сек‑
торів помешкання було віднайдено 
чимало прикрас для одягу людини 
та кінської упряжі. Серед них були 
предмети із золота та срібла, напівдо‑
рогоцінного каміння та кольорового 
середземноморського скла (усього 
близько 200 предметів різного сту‑
пеня збереженості). До речі, у 2010 р. 
під час розкопок аналогічного кочів‑
ницького житла було також знайдено 
сімейну скарбничку із коштовними 
прикрасами та культовими речами.

Усі ці речі пройдуть певну проце‑
дуру реставрації та будуть передані 
до нашого музею.

Крім того, у  листопаді вони будуть 
виставлені на щорічній звітній міській 
археологічній виставці, де кожна з екс‑
педицій, що працює на Харківщині, позна‑
йомить ЗМІ та широкий людський загал із 
своїми останніми надбаннями. Нам є чим 
пишатися, бо вдача любить наполегливих! 
І цього року наша археологічна експеди‑
ція, основу якої складають студенти істо‑
ричного факультету, вписала нову цікаву 
та яскраву сторінку в загальну книгу істо‑
рії нашого краю. До речі, цього року до 
нас завітали ректор акад. І.Ф. Прокопенко 
із деканом С.В. Бережною. Вони поспілку‑
валися зі студентами на розкопці й у табо‑

рі, оглянули наше наметове містечко 
й останні знахідки. Задоволеними лиши‑
лися всі: студенти — увагою керівництва 
та смаколиками, привезеними їм гостями, 
а ректор із деканом — ходом практики та 
бадьорим настроєм студентів.

Дякую вам за роботу, мої друзі‑сту‑
денти!

В.В. Колода, кер. Середньовічної археологічної 
експедиції ХНПУ та археологічної практики

P.S.  Студент ІІ курсу істфаку Данило 
Топчій у рамках академічної мобільності 
долучився до роботи міжнародної архео‑
логічної експедиції поблизу міста Жешув 
(Республіка Польща).

З далеких мандрів

МИ В ПЕКІНІ
Завдяки дружнім стосункам нашого ун-ту та Посольства КНР в Україні кращі сту-
денти-китаїсти ІІ курсу Валерія Ситникова та Олена Захарченко разом із зав. каф. 
східних мов Н.В. Рудою взяли участь у літній школі «Ми в Пекіні» під егідою Пекінського 
ун-ту пошти та телекомунікацій.

Програма, що тривала з 25 червня по 
7 липня, була дуже насиченою: лекції 

найкращих професорів ун‑ту, майстер‑
класи та екскурсії в передові китайські 
компанії, знайомство з традиціями та куль‑
турою Китаю. Учасники програми поба‑
чили як найвідоміші стародавні пам’ятки 
Пекіну, так і сучасні видатні місця, а також 
скуштували традиційні пекінські страви.

Окрім 12 студентів та викладачів укра‑
їнських ун‑тів, учасниками літньої школи 
були також 14 представників Південного 
Тихоокеанського ун‑ту, зокрема студен‑
ти та викладачі островів Кука, Фіджі та 
Вануату. Упродовж двох тижнів спілку‑
вання велося англійською і китайською 
мовами. Атмосфера була дружньою та 
веселою. Усім було цікаво дізнатися яко‑
мога більше про своїх нових знайомих. 
Ось якими враженнями про літню школу 
діляться наші студентки:

Олена Захарченко: «Китайці дуже при‑
вітні, і, на диво, більшість із них навіть не 
знає, де розташована Україна. Щодо їжі, то 
більшість страв дуже смачні, хоч і пекучі, 
але є такі, які нам, українцям, не зовсім зро‑
зумілі. Наприклад, «на слабо» куштувати 
скорпіонів! Мені довелося відвідати бага‑
то пам’ятних місць, таких як Літній Палац, 
Китайська стіна, Імператорський палац 
Гугун, площа Тяньаньмень. Найбільше 
мене вразила Велика Китайська стіна. 
Піднімалися ми близько 4 годин. Це не 
зовсім легко, але це того варте. Краєвиди 
захоплюють подих, а сама побудова вра‑

жає. Весь час я насолоджувалася поїзд‑
кою, відкривала для себе щось нове та 
поглиблювала свої знання. Я так звикла 
та полюбила Пекін, що неодмінно хочу 
повернутися знову!»

Валерія Ситникова: «Згадуючи цю 
подорож, я досі не можу повірити в те, 
що вона відбулася. Це був дійсно неза‑
бутній досвід. По‑перше, я ніколи раніше 
не була за кордоном, ніколи не подоро‑
жувала літаком. По‑друге, усі очікування 
виправдалися: я вважала, що ми їдемо до 
іншого світу, навіть до іншого Всесвіту, і це 
виявилось правдою. Мене дуже вразив 
Пекін, бо це й справді те місто, де є все. 
Особливо вразила архітектура: величні 
скляні хмарочоси, яких просто не злічити. 
Те, що може розповісти про країну краще 
за будь‑які архітектурні комплекси та 
смачні страви, це, звичайно, люди. Китайці 
багато в чому відрізняються від нас. Одна 
із рис характеру, яка мене приємно врази‑
ла,— це людська сумлінність: якщо треба 
зробити якусь справу, то її роблять чітко 
та досконало від А до Я. Ще мене вразило 
те, що ввечері люди не сидять удома, вони 
виходять на вулиці, гуляють, збираються 
в групи та починають танцювати, співати 
в караоке тощо.

Я вважаю, що в Китаї та в інших країнах 
Близького та Далекого Сходу є ще багато 
речей, які ніколи не побачиш у Європі. 
Тому туди обов’язково треба повернути‑
ся не раз».

Н.В. Руда, зав. каф. східних мов

Джерело знань

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ЗАПРОШУЄ!
Бібліотека ХНПУ ім. Г.С. Сковороди — одна із найстаріших в України. Її створення 
пов’язане з ім’ям видатного німецького вченого, професора Х.П. Роммеля, який у 1811 
році очолив педагогічний інститут.

17 січня 1811 року Х.П. Роммель привіз 
із собою до Харкова добірну бібліотеку, 
склав і видав за власний кошт навчальні 
документи — «План і правила педагогіч‑
ного інституту» та «Дидактичні начала», 
а  також видав промови і  філософські 
твори Цицерона, Саллюстія і Корнелія 
Непота і таким чином започаткував 
формування бібліотеки Харківського 
педагогічного інституту.

Сьогодні бібліотека — навчальний, 
науковий, інформаційний та культур‑
но‑просвітницький підрозділ ун‑ту, що 
збирає та поширює інформацію, необ‑
хідну користувачам для їхньої діяльно‑
сті, центр духовного та інтелектуального 
спілкування.

До структури бібліотеки належать 4 
абонементи, 6 читальних залів та 5 біблі‑
отечних відділів: відділ обслуговування, 
науково‑методичний, довідково‑бібліо‑
графічний, комплектування та обробки 
документів, книгозбереження.

Для обслуговування читачів у бібліоте‑
ці працюють абонементи: № 1 (навч. кор‑
пус на вул. Валентинівській, 2) — для сту‑
дентів фізмату та ф‑ту дошкільної освіти; 
№ 2 (навч. корпус на вул. Чернишевській, 
60) — для студентів ф‑ту іноземної філо‑
логії, славістики, юрфаку, початкового 
навчання та ф‑ту психології та соціології; 
№ 3 (навч. корпус на вул. Алчевських, 
29) — для студентів ф‑ту мистецтв, худ‑
графу, природничого та ф‑ту ФВ і спор‑
ту; № 4 (навч. корпус на вул. Алчевських, 
29)  — для студентів економічного, 
історичного, укр. мовно‑літературного 
ф‑тів; читальні зали: № 1 (навч. корпус на 
вул. Алчевських, 29) — для студентів еко‑
номічного та історичного ф‑тів; № 2 (навч. 
корпус на вул. Чернишевській, 60) — для 
студентів юрфаку; № 3 (навч. корпус на 
вул. Валентинівській, 2) — для студентів 
фізмату, природничого, укр. мовно‑літе‑
ратурного та ф‑ту ФВ і спорту; № 4 (навч. 
корпус на вул. Валентинівській, 2) — для 
студентів ф‑тів іноземної філології, почат‑

кового навчання та дошкільної освіти; 
№ 5 (навч. корпус — пров. Фанінський, 
3) — для студентів ф‑тів мистецтв, худгра‑
фу та ф‑ту психології та соціології; а також 
аспірантська читальна зала (навч. корпус 
на вул. Валентинівській, 2) — для аспіран‑
тів та докторантів.

Усі підрозділи бібліотеки займаються 
фаховою діяльністю: формуванням та 
науковою обробкою документів, збере‑
женням фондів, бібліотечно‑бібліогра‑
фічним обслуговуванням користувачів, 
упровадженням інформаційних техноло‑
гій та комп’ютерним забезпеченням біблі‑
отечних процесів, науково‑методичною, 
науково‑інформаційною та довідковою 
роботою.

До послуг користувачів: 1.  Елект‑
ронний архів (інституційний репо‑
зитарій ун‑ту); 2.  Довідковий апарат 
бібліотеки: алфавітний і систематичний 
каталоги; електронний каталог; систе‑
матична картотека статей з періодичних 
видань і збірників*; картотека рідкісних 
видань*; картотека видань співробітни‑
ків ун‑ту*; картотека дисертацій; кар‑
тотека дипломних робіт*; краєзнавча 
картотека «Харківщина» (в  електрон‑
ному вигляді); тематичні картотеки; 
3.  Бюлетені «Періодика», «Інформація 
про нові надходження»; 4. Дні інформа‑
ції, дні кафедр; 5. Виставки нових над‑
ходжень; 6. Бібліотечно‑бібліографічні 
заняття з основ інформаційної культури; 
7. Міжбібліотечний абонемент.

Більш детальну інформацію про біблі‑
отеку ви зможете знайти на сторінці 
Наукової бібліотеки на сайті ун‑ту http://
hnpu. edu. ua/ та у Facebook https://www. 
facebook. com/groups/341822379535780/

Сподіваємося, що колектив бібліоте‑
ки стане вашим надійним помічником 
у навчанні та науковій роботі!

ЛАСКАВО ПРОСИМО  
ДО БІБЛІОТЕКИ!!!

О. Коробкіна, директор Наукової бібліотеки
* у картковій і електронній формі.
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ГАЙДАРИ 
ЗУСТРІЧАЮТЬ 

ЧЕМПІОНІВ
У НСТ «Гайдари» відбулася зустріч сту-
дентів з випускником ф-тів фізичного 
виховання та економічного, Заслуженим 
майстром спорту з  ф е хтування, 
чемпіоном світу та Європи, учасником 
трьох Олімпійських ігор, членом збірної 
команди України Максимом Хворостом.

На зустрічі був присутній ректор, 
акад. І.Ф. Прокопенко, а також 

ст. викл. кафедри циклічних видів 
спорту, Майстер спорту СРСР з лег‑
кої атлетики, стрибун у  висоту, 
дворазовий призер фіналу Кубку 
СРСР, чий рекорд у  Харківській 
області тримався 23 роки (з 1983 по 
2006 р. р.), чемпіон України, чемпіон 
і рекордсмен міжнародних змагань, 
чемпіон Збройних сил СРСР Сергій 
Ільницький. Розмова студентів 
з видатними спортсменами і нашим 
спортивним ректором відбулася 
в дуже теплій, позитивній атмосфе‑
рі. Відверті спогади чемпіонів, ціка‑
ві розповіді про спортивне життя, 
питання від студентів про студент‑
ські роки, спогади про перебування 
в  Гайдарах, підготовку до змагань 
найвищого рівня, спортивні травми, 
подолання психологічних перешкод 
та ін. створили незабутню атмосфе‑
ру спілкування. Сабіна Фахрієва та 
Владислав Бутов (ф‑т ФВіС) були наго‑
роджені призами‑шоколадками від 
Максима Хвороста за найцікавіші 
запитання. Дякуємо ректору Івану 
Федоровичу за доброту, піклування 
й повагу до студентів‑спортсменів, 
а також викладачам ф‑ту ФВ і спор‑
ту: Ю.В.  Голенковій, В.М.  Ковері, 
С.В. Ільницькому, С.М. Климаковій, 
А.М. Ляшенко, І.О. Дєловій, С.А. Бібель 
за проведену виховну й спортивну 
роботу.

До речі, у  червні в  навчально‑
спортивному таборі «Гайдари» була 
проведена Спартакіада, присвячена 
олімпійському руху. Під олімпійським 
прапором відбулися змагання з легко‑
атлетичного багатоборства, естафети, 
кросу, волейболу, гандболу, футболу 
серед хлопців та дівчат, гімнастики 
на місцевості, гімнастичного багато‑
борства, рухливих ігор, плавання на 
відкритій водоймі. Усі переможці та 
призери змагань були нагороджені 
сертифікатами та пам’ятними суве‑
нірами з олімпійською символікою, 
грамотами і солодощами.

НСТ «Гайдари» чекає на наших 
студентів та абітурієнтів наступного 
року!

І. Кривенцова, голова спортклубу ун-ту

Молодіжний центр

РОЗВИВАЙМОСЯ 
З НАМИ!

Молодіжний центр університету орга-
нізовує та реалізує студентські творчі 
проекти в усіх напрямках мистецтва. 
Студенти нашого закладу беруть 
участь у вокальних, хореографічних, 
інструментальних і  театральних 
колективах.

В університеті працюють 76 твор‑
чих колективів, 6 з яких мають 

Почесне звання «Народний».
Понад двадцять років універси‑

тет є переможцем міського конкур‑
су «Студентська весна» у номінації 
«Профі».

23–24‑го серпня в  обласних 
та міських заходах, присвячених 
75‑річчю звільнення Харкова та Дню 
Незалежності України, буде брати 
участь багаторазовий переможець 
міжнародних конкурсів Народний 
ансамбль естрадної пісні «Оксамит», 
який цього літа став переможцем 
двох пісенних фестивалів у Македонії 
та в Україні (м. Одеса).

Усіх креативних, енергійних, таких, 
хто має багато творчих ідей та бажан‑
ня їх реалізувати, ми запрошуємо до 
участі в наших колективах.

Контакти:
e-mail: 
mc335a@mail. ru, тел. 68–34‑11
Адреса: 
вул. Валентинівська 2, к. 335‑а.

Ректор І.Ф. Прокопенко вручив сертифікати випускницям тренінгової програми «Сучасний вчитель»

Студенти-археологи  
після дослідження зерносховища


