
Дорогі студентки і студенти, докторанти й аспіранти, професори,  
викладачі та співробітники університету!

Завершується 2018 рік, що був сповнений успіхами і втратами, доланням перешкод та здійснення наших 
планів. Рік був напруженим, але нам, сковородинівцям, він запам’ятається насамперед здобутками. Більшість 

факультетів успішно пройшли акредитацію, науковці провели значну кількість досліджень, захищено десят-
ки дисертацій, проведено 47 міжнародних та всеукраїнських форумів і конференцій, опубліковано сотні 

нових навчальних посібників, монографій і підручників. Спілка студентів і молоді університету провела 
змістовні лідерські, волонтерські, патріотичні, громадські та профорієнтаційні акції, рік порадував нас 
своїми досягненнями в якості навчання, яскравими проектами й ініціативами. Творчі колективи під-
твердили своє право називатися кращими в Харківському вузівському центрі, спортсмени прославляли 
університет на світових, європейських, всеукраїнських та регіональних змаганнях. Наш університет, 
незважаючи на об’єктивні труднощі, виконував свою основну функцію — підготовку Учителя ХХІ сто-
річчя для нової української школи, по-справжньому освіченого громадянина і патріота України. У 2018 
році зросли покажчики прийому, університет уперше підготував понад 3 тисячі магістрів і бакалаврів.

Різдво Христове і Новорічне свято — це завжди нові надії і сподівання. Вірю, що всі прикрощі 
й негаразди залишаться в старому році, а заповітні бажання і мрії обов’язково здійсняться в Новому 

2019 році. Хай рік буде спокійним, принесе нам мир, супроводжуватиметься новими досягненнями 
в університеті і житті кожного з вас. Зустрічаючи Новий рік, святкуючи Різдво Христове, подаруймо 

найдорожче й найцінніше — любов і тепло наших сердець, увагу й турботу нашим близьким і рідним, 
і насамперед Батькам і Вчителям!

З Новим роком та Різдвом Христовим, дорогі друзі!  
З новим щастям! Миру всім нам, здоров’я і благополуччя!

З повагою                                                             І. Прокопенко, ректор

Лауреати-2018 року

КонКурсні Комісії визначили Кращих
Традиційно наприкінці року на підставі рішень конкурсних комісій факультетів та рішення Вченої ради ун-ту визначені кращі викладачі.

Почесне звання «Людина року–2018» з врученням 
пам’ятного посвідчення та грошової винагороди 

присвоєно:
Микитюку Сергію Оле ксан д ро вичу  — 

д. пед. н., проф. каф. філософсько-психологічної 
антропології;

Довженко Тетяні Олексіївні — д. пед. н., доц., декану 
ф-ту початкового навчання.

Перемогу в  номінаціях з  врученням пам’ятного 
посвідчення та грошової винагороди здобули:

«Краща кафедра з науково-дослідної роботи» — каф. 
теорії і  методики викладання філол. дисциплін 
у початковій школі (зав. кафедри — док. пед. наук, 
професор Ткаченко Лідія Петрівна);

«Кращий науковець»  — Чаплигіна Анжела 
Борисівна, канд. біолог. наук, доц., доц. каф. зоо-
логії.

«Кращий молодий науковець» — Фоменко Карина 
Ігорівна, канд. психолог. наук, доц., доц. каф. практичної 
психології;

«Краща спортсменка»  — Садурська Катерина 
Сергіївна, викл. ф-ту ФВ і спорту, засл. майстер спор-
ту України з синхронного плавання, учасниця ХХХІ 
Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро (2016 р.), бронзо-
ва призерка Чемпіонату світу в Барселоні, двічі золота 
та срібна медалістка Чемпіонатів Європи 2014 року 
в Берліні та 2016 року в Лондоні, радниця Голови ХОДА;

«Викладач очима студентів»  — Ємець Альона 
Анатоліївна  — канд. пед. наук, доцент каф. теорії 
і методики викладання філол. дисциплін у початковій 
школі; Тельпуховська Юлія Миколаївна — канд. пед. 
наук, доц. каф. теорії і методики викл. філол. дисциплін 
у початковій школі; Бєляєва Тетяна Василівна — канд. 
філол. наук, доц. каф. укр. мови.

Вітаємо!

Кращі імена 
вищої шКоли

12.12.2018 року відбулася урочиста церемо-
нія нагородження переможців та дипломантів 
ХХ ювілейного обласного конкурсу «Вища школа 
Харківщини  — кращі імена» за участі голови 
Харківської обласної державної адміністрації Юлії 
Світличної.

Золотухіна Світлана Трохимівна, доктор пед. 
наук, професор, зав. кафедри загальної педагогіки 
та педагогіки вищої школи перемогла в номінації 
«Завідувач кафедри», а декан факультету початко-
вого навчання, доктор пед. наук Довженко Тетяна 
Олексіївна стала дипломантом у номінації «Декан факультету».

Щиро вітаємо всіх та бажаємо подальших професійних звершень!

Конкурс відеороликів

сам собі режисер
За планом виховної роботи ун-ту спільно з Профспілкою студентів було проведено 
університетський конкурс відеороликів для творчої молоді «Один день із життя 
студента ХНПУ імені Г.С. Сковороди», який став одним із засобів профорієнтаційної 
роботи.

Відповідно до рішення членів 
журі та наказу ректора ун-ту 

І.Ф. Прокопенка оголошено подяку: 
Локай Анастасії, Турченюк Юлії 
(ф-т інозем. філології); Осадчому 
Валерію, Пасічник Валерії, Шипітько 
Юлії (істор. ф-т); Фендріковій Марії, 
Сороці Олені, Земляній Катерині, 
Везинковій Юлії, Сіротині Юлії, 
Барабаш Валерії, Коломійцевій 
Вероніці (природн. ф-т); Лотоцькій 
Поліні (ф-т славістики); Лобановій 
Таїсії, Гребешковій Анастасії, Бажану 
Андрію, Гурок Марині, Калініченко 
Дар’ї, Ковальовій Валерії, Кравцову 
Максиму, Марченко Євгенії, 
Науменко Аліні, Черенковій Ганні 
(фіз.-мат. ф-т), а також факультетам фіз-
виховання і спорту, психології і соціо-
логії, дошкільної освіти та початкового 
навчання.

Премійовано та відзначено почес-
ними грамотами: ф-т іноз. філології 
за роботу «Один день із життя студен-
та ХНПУ імені Г.С. Сковороди» та ф-т 
почат. навчання за роботу «День як 
життя».

Відзначено грамотами та цін-
ними подарунками: ф-т славіс-
тики  — у  номінації «Інновації»; 
історичний ф-т  — у  номінації 
«Освіта і наука»; природничий ф-т 
(реж. Фендрікова  А.)  — у  номінації 
«Громадянська позиція»; природ-
ничий ф-т (реж. Коломійцева  В.)  — 
у номінації «Культура»; фізмат ф-т — 
у номінаціях «Люди, що змінюють світ» 
та «Майбутнє нації»; ф-т психології та 
соціології — у номінації «Неформат: 
уміння бути іншим»; ф-т дошкільної 
освіти — у номінації «Вічні цінності 
у новому ракурсі».

Проект

Тиждень права  
на юридичному

В Україні в межах загальнонаці-
онального право просвітниць-

кого проекту «Я МАЮ ПРАВО!» про-
водиться Всеукраїнський тиждень 
права з нагоди річниці прийняття 
Загальної декларації прав людини.

Для студентів та викладачів 
юридичного ф-ту ХНПУ імені 
Г.С. Cковороди Х Всеукраїнський 
тиждень права, який прошов з 10 
по 16 грудня, відзначився такими 

заходами: проведення уроків про 
права людини в Харківській гімна-
зії № 152; участь у Всеукраїнському 
правовому диктанті; проведення 
лекції на тему «Сучасні проблеми 
правового регулювання працевла-
штування молоді» у Харківському 
коледжі державного ун-ту теле-
комунікацій.

О.В. Циркуненко, заст. декана  
юридичного ф-ту

Випуск-2018

премія імені Г.с. сКовороди
21 грудня відбудеться перший зимовий випуск магістрантів у нашому університеті.

На підставі рішення Вченої ради 
ун-ту  за сумлінне ставлення до 

навчання, оволодіння педагогічною 
майстерністю, участь у  науково-
дослідній роботі, активну громадську 
діяльність протягом усіх років навчан-
ня в ун-ті з нагоди Випуску-2018 загаль-
ноуніверситетською Премією імені 
Г.С. Сковороди із врученням пам’ятної 
медалі та посвідчення нагороджені 
такі випускники-магістратури:

Бернович Мар’я — фіз.-мат. ф-т; 
Гряник Дарина— ф-т псих. і  соц.; 

Гусар Катерина  — природничий 
ф-т; Коваль Сергій  — худ.-граф. 
ф-т; Корніленко Ганна  — укр. 
мовно-літер. ф-т імені Г.Ф.  Квітки-
Основ’яненка; Новікова Анастасія — 
ф-т ФВ і  спорту; Постольна 
Наталія  — ф-т дошкільної освіти; 
Сопельняк Анастасія  — істфак; 
Старагіна Анастасія — ф-т початк. 
навчання; Тертишна Юлія — ф-т іноз. 
філол.; Удовицька Вікторія — ф-т 
славістики; Шевченко Максим  — 
ф-т мистецтв.
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Видається з 1933 року

Кафедра теорії та методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі

з новим 2019 роКом!

Газета Харківського національного  
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди
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Конкурс есе

професія вчиТеля — доля держави
Спілкою студентів та молоді та профспілкою студентів ун-ту було проведено загальноуніверситетський профорієнтований конкурс есе «Професія вчителя — доля держави».

Рішенням журі за зразкове вико-
нання поставлених завдань, 

якісне висвітлення ролі вчителя 
переможцями в конкурсі з нагоро-
дженням почесними грамотами і пре-
міями визнано Анну Картавенко, 
Олександру Тарасенко, Олександру 
Жолинську, Дар’ю Гомаз, Катерину 
Анікіну.

За оригінальний підхід до написання 
есе відзначено грамотами та премією 
Олександру Істоміну, Владиславу 
Бірюкову, Михайла Протаса.

Оголошено подяку відповідаль-
ним за виховну роботу на ф-тах: 
О.  Андрюшковій, Н.  Борисенко, 
В. Глушич, Ю. Голенковій, І. Єсьман, 
В. Жукову, А. Ковтун, Л. Лісуновій, 
І.  Подгурській, Н. Сінопальніковій, 
І. Черніковій, А. Цапко, Н. Яциніній, 
а  також членам журі конкурсу: 
К.  Голобородьку, С.  Золотухіній, 

В. Гриньовій, О. Олексенко, І. Биковій, 
С. Білецькій, К. Катриченко.

Відзначено грамотами та цінними 
подарунками: Софію Жучкову, Аліну 
Коляду, Катерину Гавриленко 
(ф-т інозем. філології); Ганну 

Ляшевську, Вікторію Омельченко, 
Вікторію Перепелицю, Дар’ю 
Стукаленко (істор. ф-т); Анастасію 
Гладкіх, Миколу Осинського, 
Ганну Шевченко (природн. ф-т) 
Вікторію Норову (ф-т славісти-

ки); Дарину Авраменко, Анжелу 
Гусєву, Наталію Дубініну, Діану 
Овчарову, Олександру Сидоренко 
(ф-т початк. навчання); Єлизавету 
Толубенко (ф-т ФВ і спорту); Тетяну 
Капустинську (фіз.-мат. ф-т), Аліну 
Постол (ф-т психології і  соціоло-
гії); Дар’ю Кришталь (худ.-граф. 
ф-т); Крістіну Гусенко, Катерину 
Сергієнко, Вікторію Федорову (укр. 
мовно-літер. ф-т); Ірину Євстігнеєву, 
Олександру Торяник (юридич. 
ф-т); Марію Тарасенко, Любов 
Тарасенко (ф-т мистецтв).

Редакційній відділ ун-ту підго-
тує до видання «Збірник есе сту-
дентів ХНПУ імені Г.С. Сковороди», 
тираж якого буде відправлено в усі 
загальноосвітні заклади І–ІІІ ступе-
нів м. Харкова та Харківської обл., 
а кращі роботи розмістять в загаль-
ноуніверситетській газеті «Учитель».
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Конференція

незвичайний ювілей
16 листопада на базі історичного ф-ту відбулася ювілейна X міжнародна науково-
практична конференція «Актуальні проблеми методики навчання історії, право-
знавства та суспільствознавчих дисциплін».

За цей час вийшло десять збірників 
з публікаціями найдосвідченіших 

фахівців у навчанні історії. До вивчен-
ня проблемного поля науки методи-
ки поступово долучаються студенти. 
Серед учителів історії м. Харкова та 
області конференція набула слави 
дискусійного клубу, де можна обго-
ворити найгостріші та найболючіші 
проблеми навчання історії у середній 
та вищій школі. Конференцію привіта-
ла С.В. Бережна, д. філософ. н., проф., 
проректор з  навчально-виховної 
роботи ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Співорганізаторами конференції 
виступили Центральноукраїнський 
ДПУ імені Володимира Винниченка та 
«Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 
П.М. Машэрава», істарычны факультэт 
(подаємо оригіналом), що беруть участь 
у  роботі конференції через он-лайн 
зв’язок. Цього року привітання та виступ 
к. іст. н., доц., зав. каф. історії Білорусі 
Вітебського ДУ імені П.М. Машерова 
Анатолія Миколайовича Дулова про-
звучали білоруською мовою за висо-
кої якості зв’язку, що його забезпечили 
фахівці Інституту інформатизації освіти 
нашого ун-ту.

Постійна участь у конференції Лілії 
Тарасівни Рябовол, д. пед. н., проф., 

проф. каф. державно-правових дис-
циплін та адміністративного права 
Центральноукраїнського ДПУ імені 
В. Винниченка забезпечує високий 
рівень роботи секції з  методики 
навчання правознавства.

Наталя Іванівна Харківська, гол. 
редактор журналу «Історія та право-
знавство», завжди знайомить учас-
ників конференції із найновішими 
виданнями з методики навчання та 
щедро дарує їх бібліотеці ун-ту. Нова 
українська школа вимагає від учите-
ля високої мобільності, тому виступ 
Тетяни Іванівни Чаркіної, к.  іст.  н., 
заст. директора з навчально-вихов-
ної роботи Харківської гімназії № 65 
(колишньої випускниці істфаку) на 
тему «Педагогічна фасилітація у діяль-
ності сучасного вчителя» викликав 
активне обговорення.

На секційних засіданнях учите-
лі Дергачівського, Харківського, 
Куп’янського, Зміївського районів 
та шкіл міста Харкова та колеги із 
навчальних закладів професійної 
освіти обговорили нинішній стан під-
готовки до ЗНО та змістовне наповне-
ння чинних програм з історії.

Г.Г. Яковенко, к. іст. н., доц. кафедри  
всесвітньої історії

2 Слово декану

еКсперименТ меТодиКи навчання мови
1 вересня 2016 року розпочався пілотний проект нової програми з методики навчання англійської мови в 11 педагогічних ЗВО України.

Програму розробила Британська Рада спільно з МОН України 
в рамках проекту «Шкільний учитель нового покоління». Вона 

є складником реформи професійної підготовки педагогів та перед-

бачає оновлення змісту навчання, зміщення акценту з теоретичної 
на практичну підготовку та формування компетентностей учителя 
англійської мови. Нова програма передбачає збільшення кількості 
навчальних годин на підготовку з методики навчання англійської 
мови та періоду педагогічної практики до шести семестрів з вико-
ристанням інтерактивних методів навчання, а акцент навчального 
процесу зміщений з учителя на учня. На бакалавраті, починаючи 
з 3–4 семестрів, майбутні вчителі відвідують так звану «практику 
керованого спостереження», де вони в межах реального освітнього 
процессу спостерігають за використанням методик учителем раз 
на 2 тижні та мають можливість отримати консультацію відпрак-
тикуючих педагогів. Протягом 5–7 семестрів студенти проходять 

практику як «Помічники вчителя» — вони допомагають у розробці 
уроку, беруть участь у його веденні, консультують учнів один день 
на тиждень. А виробнича педпрактика проходитиме у 8 семестрі 
і триватиме 4 тижні — протягом цього часу студенти матимуть мож-
ливість попрацювати педагогами, при цьому отримуючи підтримку 
та консультації від викладачів.

Практична підготовка студентів ф-ту іноземної філології в ході екс-
перименту відбувається в групах 21, 33 і 43 як частина методичного 
експерименту в Харківських спеціалізованих школах №162, №132, 
Харківськой гімназії №1 під керівництвом каф. англ. фонетики і гра-
матики — к.п.н., доц. В. Перлова, викладачів О. Чухно, В. Ситнікової, 
Ю. Невської. Керівниками практичної підготовки від шкіл є досвідчені 
вчителі з відповідним досвідом практичної роботи.

На сьогодні є певні результати в практичній підготовці студентів. 
Вони отримують досвід професійної діяльності в реальних умовах: 
проводять частини уроків, беруть участь в організації позакласних 
заходів, готують навчальні матеріали; розвивають уміння спілкува-
тися з учнями, колегами і адміністрацією; детально знайомляться 
з документацією організації навч. процесу в школі і отримують 
досвід складання планів-конспектів; формують уміння здійснювати 
контрольоване спостереження за навчальним процесом, аналізу-
ючи його і критично оцінюючи; отримують навички дослідницької 
роботи в написанні курсової роботи за загальноєвропейськими 
вимогами дослідження; співпрацюють з учителями на партнер-
ських умовах, оскільки вчителі О. Токар, О. Семеняга, О. Щербак 
теж побули в ролі учнів на методичному тренінгу, організованому 
Британською Радою, і підвищили там свою кваліфікацію.

В.А. Борисов, декан ф-ту інозем. філології

З ювілеем!

Таємнича жінКа олеКсандра
Олександра Прокопівна Ковальова народилася 28 листопада 1948 р. на Луганщині. Там отримала середню освіту й розуміння того, 
що людину в цьому житті чекають випробування, проблеми, відповідальність, розчарування.

У часи, коли колгоспникам не давали паспорти, вирватися у світ 
освіти й науки вже є подвигом. Харківський державний ун-т 

ім. М. Горького (зараз ХНУ ім. В.Н. Каразіна), у якому вона навчалась 
на ф-ті іноземної філології, зустрів її, за її словами, потрясінням, що 
говорити треба «па-чєлавєчєскі», але саме тоді вона потрапить 
до літературної студії, яка відкриє їй шлях до поетичного слова. 
Пробувала писати російською, навіть німецькою, а українською 
боялася, це буде пізніше. В ун-ті навчалася відмінно, але Ковальову, 
єдину з відмінниць, не пустили в поїздку до Німецької Демократичної 
Республіки через неблагонадійність, адже  її дід був розкуркулений. 
По закінченні ун-ту працювала в сільській школі на Луганщині, але 
бажання поглиблювати свої знання з німецької мови, літератури 
та культури привело О. Ковальову до Дніпропетровського ун-ту, 
де вона досліджувала поезію Гюнтера Кунерта, Луїса Фюрнберга 
під керівництвом К.П. Фролової. У кандидатській роботі авторка 
навіть критикувала (у 70-ті роки!) східнонімецьких поетів за декла-
ративність, заангажованість, одновимірність тощо. Кандидатську 
роботу підтримала проф. К.О. Шахова. Вона запропонувала писати 
докторську, від якої, на жаль, Олександра Ковальова відмовилася.

Педагогічна стежка привела О.  Ковальову до ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди, у якому вона понад 30 років навчала студентів не 
лише німецької мови, а й глибинам німецької літератури, прищеплю-
вала майбутнім учителям інтелігентність, німецьку працездатність, 
українську добросовісність.

У долі цієї людини поєднувалася працелюбність, відповідальність 
за родину, а головне — ота потреба поетичного слова, яким була 
обдарована з дитинства. Її літературному (україномовному) ста-
новленню сприяв незаслужено забутий поет, перекладач, в’язень 
сумління Василь Мисик. Він перший високо оцінив свіже, образне, 
питоме українське слово в збірці «Степові озера», вірші якої назвав 
зізнанням у любові до рідного краю.

У 1998 р. О. Ковальова разом з німецькою поеткою Наду Шмідт 
видасть збірку «На два голоси», де помістять поезії харківських 
і нюрнберзьких поетів, зокрема Манфред Шваб, Міхаель Целлер, 
Вальтер Загорка. Місточок дружби й співробітництва з баварськими 

митцями, пізнання одне одного в рамках співпраці між містами-
побратимами Нюрнбергом та Харковом — це також невидима робо-
та Олександри Прокопівни. О. Ковальова повернула до України ім’я 
та творчість українського емігранта Ігоря Качуровського.

О. Ковальова часто наголошує, що для неї знаковою постаттю 
є Григорій Сковорода, для якого характерний вічний потяг до розу-
міння себе, свого краю, вічності. Мисткині дуже близьке мотто «Світ 
ловив мене, та не спіймав». Вона також завжди залишається собою, 
самонаповненою, самобутньою. Під псевдонімом Олеся Шепітько 
вона написала прозовий твір «Овлур», де по-своєму переосмислить 
історичні події давнини про князя Ігоря, пов’язані з конфліктами 
наших предків на землях Слобожанщини. Німецькі переклади вона 
друкує під псевдонімом Алекс Шмідт, а також Сандра Флюстерлінг. 
Творча спадщина О. Ковальової — це не тільки численні поетичні 
книги, переклади з німецької, але й вагомі наукові праці. А також 
літературні премії та нагороди: Стипендія міста Нюрнберга (2000 р.); 
премія імені Костя Гордієнка (2008 р., м. Харків); Харківська обласна 
премія імені О. Масельского (2010 р.); премія журналу «Березіль» 
(1996 р., 2008 р., 2011 р.).

Ось така вона таємнича жінка, ім’я якої Олександра, тобто про-
рочиця (як і Кассандра). Отже, прислухаймось до її слів. Побажаймо 
їй довгих плідних років життя і творчості.

Т. Кошечкіна, А. Яковлєва і вся кафедра німецької філології

Підсумки 2018 року

спорТивно-масова робоТа в універсиТеТі
Спортивний клуб ун-ту, президентом якого є ректор І.Ф. Прокопенко, діє відповідно до статутних вимог Спортивної студентської 
спілки України, Міжнародної федерації університетського спорту, Статуту ун-ту, затвердженим Вченою радою.

На офіційному сайті ун-ту в  розділі 
«Спортивний клуб» відображено майже 

повну інформацію про його діяльність, 
зокрема на Фейсбуці у відкритому доступі 
є загальна інформація про клуб.

У 2018 році у складі спортклубу була 
створена Олімпійська спілка ХНПУ. На 
підтримку олімпійського руху відбулися 
урочисті підйому олімпійського прапору, 
участь в обласних змаганнях «Олімпійська 
миля», «Ярмарок спорту», «5-й міжнарод-
ний Харківський марафон», зустріч Кубків 
Ліги Чемпіонів UEFA (ф-ти: ФВіС та істфак) та 
«Олімпійський урок» (істфак), зустрічі з олім-
пійцями, відкриті лекції з олімпійського руху.

З бажанням студентів усіх ф-тів спорт-
клубом проводиться робота з  волей-
болу серед чолов. команд (тренер 
С. Пахомова), з волейболу серед жін. команд 
(О. Гостренко), з л/атлетики (Ю. Андрусенко), 
з черлідингу (С. Бібель). Затверджені збір-
ні команди ун-ту: з  футзалу та футболу 
(О. Сірий), з волейболу серед жіноч. команд 
(Є. Стрельнікова) — вища ліга України, з ганд-
болу (О. Чуприна), з баскетболу серед чол. 
команд (А. Тихонова); з спорт. орієнтування 
(Ф. Должко), з шахів та шашок (А. Козлов), 
з бадмінтону (Ф. Должко, А. Козлов), з наст. 
тенісу (І. Козєєв); з фехтування і з художньої 
гімнастики (Н. Санжарова, Ю. Голенкова).

На каф. фізвиховання працюють секції 
оздоровчого спрямування: з ритм. гімнас-

тики №1 (М. Ісаєва), з ритм. гімнастики №2 
(В. Спузяк). За бажанням студентів на каф. 
одноборств, фехтування і  силових видів 
спорту діють секції з одноборств (Г. Огарь), 
з танцювальної аеробіки (С. Блізнюк), з ритмі-
ки та фітнесу (Г. Ільницька); на каф. циклічних 
видів спорту — з л/ атлетики (С. Ільницький). 
Таким чином, усі студенти мають змогу реа-
лізувати свої потреби у сфері ФК та спорту 
впродовж усього терміну навчання.

Спартакіада ун-ту з  15 видів спорту 
(8 — серед чоловіків та 7 — серед дівчат) 
проводиться щорічно. У фінальному турі 
Спартакіади минулого навч. року взяли 
участь 743 учасника (404 хлопці та 339 
дівчат). У першості серед чоловіків І місце 
посів фізмат, ІІ місце — істфак, ІІІ місце укр. 
мовно-літ. ф-т. Серед дівчат: І місце — при-
род. ф-т, ІІ місце — фізмат, ІІІ місце у ф-ту 
початк. навчання. Переможцями загально-
командного заліку стали: І місце — фізмат, 
ІІ місце — природничий, ІІІ місце — істфак. 
З вересня в ун-ті розпочалася Спартакіада 
поточного навч. року.

У 2017/2018 навч. році в загальнокоманд-
ній першості щорічних обласних змагань 
«Спорт протягом життя» серед студентів 
ЗВО ІІІІV р. а. Харківської обл. ун-т посів ІІІ 
місце. З 40 видів спорту, узяли участь у 31. 
Пріоритетними видами спорту стали: фех-
тування (І та ІІ місця), художня гімнастика 
(І місце), гандбол серед жін. команд (І місце), 

також другі місця вибороли в таких видах, як 
волейбол серед жін. команд, л/атлетичний 
крос, спорт. гімнастика, черлідинг, футзал; 
треті місця: гандбол серед чол. команд, 
л/атлетика, спорт. орієнтування, футбол, 
лижні гонки.

Студенти та співробітники ун-ту постій-
но виступають на обласних, всеукраїнських, 
європейських та світових змаганнях. Тільки 
в  серпні студент юрфаку Роман Свічкар 
виборов бронзу в  особистій першості 
Чемпіонату світу (ЧС) з фехтування; студент-
ка ф-ту іноз. філології Марина Піддубна на 
параолімпійських змаганнях ЧЄ з плавання 
виборола 5 нагород та встановила 2 світо-
вих рекорди; студентки ф-тів ФВіС Катерина 
Резник і психології та соціології Анастасія 
Савчук виграли ЧЄ із синхронного плавання. 
У жовтні Денис Раєвський став бронзовим 
призером ЧС серед юніорів з  боротьби 
самбо. У 2018 р. 2 студенти-фехтувальники 
виконали норматив Заслуженого майстра 
спорту України: Роман Свічкар (юрфак) та 
з фехтування на візках Євгенія Бреус (ФВ 
і  С). Нормативи Майстрів спорту міжна-
родного класу виконали студенти ф-ту ФВ 
і С: Єлизавета Толубенко (пауерліфтинг), 
Анастасія Новікова, Богдан Кондратович 
(самбо). Майстрами спорту України з бойо-
вого самбо став Дмитро Кисельов (юрфак) та 
з фехтування Андрій Деркач (ФВ і С).

І. Кривенцова, доц. голова спортклубу

Професійне свято

лоГопед — спеціалісТ 
баГаТоГранний

14 листопада весь світ відзначав Міжнародний день логопеда. Це професійне свято 
представників однієї з найбільш важливих і потрібних сьогодні педагогічних професій, 
працю яких складно недооцінити.

Зробити життя діточок яскраві-
шим, найцікавішим, сонячним, 

стимулювати бажання до нових 
досягнень  — життєве кредо лого-
педа. Вкладаючи частину своєї душі 
й  серця, логопед крок за кроком 
дарує кожному надію та впевненість 
у майбутньому. У цьому році вперше 

в стінах ХНПУ імені Г.С. Сковороди сту-
денти першого року навчання спеці-
альності «Спеціальна освіта» та викла-
дачі кафедри спеціальної, інклюзив-
ної і здоров’язбережувальної освіти 
відзначили професійний день. 
Святкування почалося з привітання 
колег та студентів завідувача кафедри 
Н.М. Туренко.

Майбутні логопеди також не зали-
шились осторонь, першокурсники та 
магістри підготували цікавий виступ та 
привітання для педагогічного колек-
тиву кафедри: «Дослідник, методист, 
новатор, він діагност, коректор та екс-
перт, і консультант, і спостерігач, спе-
ціаліст багатогранний — ЛОГОПЕД».

Слід зазначити, що багато зусиль 
для відкриття нової спеціальнос-
ті було покладено д.  пед.  н., проф. 
Ю.Д. Бойчуком. Майбутні фахівці та 
викладачі кафедри висловлюють 
велику вдячність керівництву ун-ту 
за відкриття нової спеціальності, яка 
сьогодні має великий попит і є корис-
ною для сучасного суспільства.

Турнір

переможні Традиції 
ісТфаКівців

Важливими формами навчання та виховання на істфаці є залучення студентів до 
різних видів пошукової діяльності.

Під час участі в  конференціях, 
на укових турнірах, круглих 

столах, археологічних експедиціях, 
професійних практиках та роботі 
в гуртках факультету наші студенти 
поглиблено вивчають історію України 
та всесвіту, історію рідного краю, 
досвід історичних персоналій тощо.

Завдяки злагодженій роботі профе-
сорсько-викладацького колективу ф-ту 
наші студенти вже шостий рік поспіль 
посідають призові місця в студентсько-
му турнірі з  історії, який проходить 
на базі історико-філософського ф-ту 
Київського ун-ту імені Бориса Грінченка: 
2015 р. — ІІІ місце (Є. Матющенко, 

В. Шамраєва, Г. Якуніна); 2016 р. — 
ІІІ місце (Є. Матющенко, К. Колісник, 
Г.  Якуніна); 2017  р.  —  ІІ  місце 
(В.  Єрьомін, Є.  Матюшенко, 
В. Сергієнко).

У цьому році істфаківці також вибо-
роли бронзу в VIІ Всеукраїнському сту-
дентському турнірі з історії серед 44 
команд з різних областей України (135 
учасників), який проходив 6–8 листо-
пада 2018 р. в Києві. Наш ун-т та істфак 
представляли Євген Матюшенко 
(62 група); Всеволод Сергієнко (21 
група), Моісей Магомедов (51 група).

М.В. Луценко, заст. декана з навч. роб. та 
коорд. з наук. роб. істфаку

Хроніка грудня
 • 30 листопада під час урочистос-

тей до Міжнародного дня волон-
терів, голова ХОДА Юлія Світлична 
вручила відзнаку Президента 
України «За гуманітарну участь 
в  антитерористичній операції» 
Будку Юрію Анатолійовичу, 
президенту Всеукраїнського бла-
годійного фонду «Діти  — наше 
майбутнє», зав. лабораторією каф. 

інформаційних технологій ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди.

 • 3 грудня Тренінговим Центром 
ХНПУ було проведено майстер-
к лас з  надання першої 
невiдкладної домедичної допо-
моги, на який завiтали студен-
ти бiльшостi ф-тів, викладачi та 
спiвробiтники. По закiнченнi 
майстер-класу присутнi вияви-
ли бажання поглибити знання та 
вдосконалити вмiння з надання 
першої невiдкладної домедичної 
допомоги на більш тривалому 
тренiнгу.

 • 3–6 грудня  з нагоди Дня наро-
дження Г.С. Сковороди близько 
200 студентів ушанували пам’ять 
філософа, мислителя, педагога, 
пісняра переглядом фільму «Усе 
в  тобі», який відбувся в  музеї 
Історії ун-ту.

 • 6 грудня в  Будинку рад було 
організовано урочистий прийом 
з нагоди Дня місцевого самовря-
дування. Самоврядців області 
з професійним святом привітали 
голова Харківської обласної ради 
Сергій Чернов, голова ХОДА Юлія 
Світлична та перший заст. голо-
ви облради Віктор Коваленко. 
З нагоди Дня місцевого самовря-
дування ректор І.Ф. Прокопенко 
був нагороджений подякою за 
сумлінну працю, високий про-
фесіоналізм, вагомий внесок 
у соціально-економінчий розви-
ток регіону, розбудову місцевого 
самоврядування.

 • 6–7  грудня відбулася IV кон-
ференція «Під знаком Григорія 
Сковороди. Зоряний час укра-
їнської культури: Гуманістична 
філософія освіти як складова 
успішних посттоталітарних транс-
формацій», яку відкрив ректор 
нашого ун-ту, академік НАПН 
України, доктор пед. наук, про-
фесор, І.Ф. Прокопенко доповід-
дю «Сковородинівська традиція 
і  морально-етичне виховання 
майбутніх педагогів».

 • 10 грудня на базі ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди пройшла роз-
ширена нарада Харківського 
обласного відділення НОК 
України з питань підготовки до 
Олімпійських Ігор 2020 р. У засі-
данні взяли участь заст. голови 
ХОДА Анатолій Бабічев, нач. 
управління у справах молоді та 
спорту ХОДА Віталій Кириленко, 
голова ХОВ НОК України Віктор 
Христоєв, ректор ун-ту Іван 
Прокопенко, нач. ХОВ Комітету 
з  ФВ та спорту МОН України 
Олена Кривенцова, спортивні 
керівники м. Харкова, директори 
спортшкіл та очільники федера-
цій, головні тренери з видів спор-
ту. Відбулась конструктивна та 
плідна робота.

 • 19 грудня, в  день Святого 
Миколая, відбулася зустріч рек-
тора ун-ту І.Ф. Прокопенка та про-
ректора з навч. виховної роботи 
С. Бережної з майже 100 студен-
тами-сиротами всіх курсів, які 
отримали подарунки від студент-
ського батька та профкому ун-ту, 
зробили традиційне спільне фото 
та мали нагоду поспілкуватися за 
святковим столом в у їдальні, де 
для них виступали творчі колек-
тиви.

Ювілярка (у центрі) у колі колег рідної кафедри
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Профорієнтація

один день з жиТТя сТуденТа
Вихованці гуртків «Точка зору» та «Моя майбутня професія» ЦДЮТ №5 Харківської міськради спробували себе в ролі студентів 
укр. мовно-літературного ф-ту імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка.

Усе відбувалося по-справжньому. Декан ф-ту проф. К.Ю. Голо-
бородько повідомив цікаві факти про історію і сьогодення 

ф-ту, у якому готують учителів української мови та літератури, 
філологів, письменників, журналістів. Розповів про його цікавих 
випускників, подарував усім газету «Учитель» та Книги видавни-
цтва «Основа» з тематичними контрольними з укр. літератури.

Головна мета цього цікавого заходу серед старшокласни-
ків — спробувати себе в ролі студентів ун-ту протягом одного 
дня, відчути неповторні особливості майбутнього студент-
ського життя. Добре, що іспитів складати не довелося! Але 
при цьому все відбувалося по-дорослому: кожен старшо-
класник власноруч написав заяву про його зарахування на 
1 день навчання, поставив у документі особистий підпис. Уся 
група відвідала музей історії ун-ту, уважно вивчили розклад 
занять, щоб обрати собі те, що зацікавило. Відвідали лекції 
з історії журналістики, редагування, іноземної (англійської) 
мови. Поки нові студенти активно працювали на заняттях, їхній 
педагог Леонід Гапєєв виступив перед аудиторією студентів-
першокурсників в імпровізованому прес-клубі, де обгово-
рювали творчість відомого нашого сучасника, представника 

української діаспори, доктора права і публіциста, Голови 
Фундації Українського вільного ун-ту в Нью-Йорку Аскольда 
Лозинського. Важко коротко передати словами всі позитивні 
враження, якими довго ділилися гуртківці після цього заходу. 
Один день з життя студента став справжньою цікавою, пізна-
вальною, креативною подією в житті старшокласників.

Л. Гапєєв, кер. гуртків ЦДЮТ № 5, член НСЖ України

Науковий вимір

співпраця місТ-побраТимів
9 листопада в стінах ХНПУ імені Г.С. Сковороди пройшла міжнародна наукова конфе-
ренція «Харків-Познань: спільні тенденції історичного розвитку протягом століть».

Конференція стала черговим кро-
ком у  розвитку співпраці між 

містами-побратимами, які тривалий 
час плідно обмінюються інформаці-
єю і досвідом практичної діяльності 
в  різних сферах політичного, гро-
мадського, наукового і культурно го 
життя. Це співробітництво зумов-
лене схожістю історичних традицій 
розвитку Харкова і Познані. Власне 
це й  стало головним предметом 
конференції, організованої ХНПУ 
імені Г.С.  Сковороди, ХНУ імені 
В.Н.  Каразіна, історичного ф-ту 
Університету імені Aдама Mіцкевича 
в Познані, Харківської міської ради, 
Ради міста Познань i Генерального 
Консульства Республіки Польща 
в Харкові. Під час урочистого відкрит-
тя учасників конференції привітали 
ректор ун-ту, академік НАПН України 
І. Прокопенко, Консул ГК Республіки 
Польща в  Харкові В.  Лещинський, 
директор Департаменту міжнарод-
ного співробітництва (ДМС) ХМ Ради 
В. Рудь.

На першому пленарному засіданні 
виступили: Др. Маріуш Мінц (ад’юнкт 
Ін-ту Історії Ун-ту імені А. Міцкевича 
в Познані) розповів про головні тен-
денції розвитку цього польського 
вишу після 1990 р., проф. С. Кудєлко 
(дир. Центру краєзнавства імені 
П.Т. Тронька ХНУ імені В.Н. Каразіна) 
окреслив перспективи діяльності 

топонімічної комісії при Харківському 
міськвиконкомі; Ю.Згурська (заст. 
директора ДМС ХМ Ради) повідо-
мила про досвід реалізації проектів 
у контексті розвитку міжмуніципаль-
них зв’язків.

Конференція включала 4 тематичні 
панелі: Практики самопрепрезентації 
міста в індустріальну і постіндустрі-
альну добу (модер.  — С.  Посохов, 
д.іст. н., проф., зав. каф. історіографії, 
джерелознавства та археології ХНУ 
імені В.Н. Каразіна); Місто як мульти-
культурний простір — сере довище 
співіснування різних етносів, кон-
фесій, соціальних, професійних 
груп (модер. — М. Вороніна, к.іст. н., 
доц. каф. всесвіт. історії ХНПУ імені 
Г.С.  Сковороди); Формування міс-
то-простору: архітектура Харкова 
і  Познані в  ХІХ-ХХ ст. (модер.  — 
О.  Буряк, докт. арх-ри, проф., зав. 
каф. основ арх-ри ХНУ будівництва та 
арх-ри); Віртуалізація образів історії 
Харкова і Познані: в інформаційному 
просторі, історіографії, політичному 
і  культурному дискурсі (модер.  — 
С. Сєряков, к.іст. н., доц. каф. всесвіт. 
історії ХНПУ імені Г.С. Сковороди).

Прикметною рисою конференції 
стали численні цікаві доповіді та три-
валі фахові дискусії між українськими 
і польськими науковцями.

С.О. Сєряков, к.іст. н.,  
доц. каф. всесвітньої історії

Сходознавчі студії

Туреччина: між 
авТориТаризмом і демоКраТією
22 листопада на істфаці ХНПУ імені Г.С. Сковороди відбулося засідання студентського 
наукового семінару «Сходознавчі студії».

Модераторами виступили к. іст. н., 
доц. каф. всесвітньої історії 

Л.М. Ямпольська, а також студенти 
істфаку Моісей Магомедов, 52 гр. та 
Назар Мельник, 62 гр. з доповіддю 
«Турецька Республіка від Ататюрка до 
Ердогана: між авторитаризмом і демо-
кратією». Під час семінару були заслу-
хані та обговорені доповіді: «Феномен 
«авторитократії» Мустафи Кемаля 
(Ататюрка)» (Моісей  Магомедов); 
«Рефах» при владі (1996–1997) та доля 
ісламізму в  Турецькій Республіці» 
(Ігор Чепєгін); «Політичний курс 
Р.Т. Ердогана: поміркований іслам чи 
ісламізм?» (Єгор Авраменко).

Унікальність географічного розта-
шування Туреччини (на межі двох циві-
лізацій), сильні державні традиції, роль 
армії в суспільстві, взаємовплив схід-
ного традиціоналізму і вестернізації 
в історичному контексті вплинули на 
оформлення основних тенденції роз-
витку країни в другій половині ХХ — 

10-ті рр. ХХІ ст. Турецька Республіка 
пройшла шлях від етатизму до лібе-
ральної економіки, від авторитариз-
му до побудови суспільства «східної 
демократії», від традиціоналізму та 
ісламізму до лаїцизму й  акумуляції 
частини європейських стандартів. 
Реформи Ататюрка 1920-х  – 1930-х 
рр. дали суперечливий результат: 
іслам зазнав руйнації як державна 
релігія, однак залишився як традиція. 
Тому ісламський фактор час від часу 
зазнає політизації і  загрожує ста-
більності турецького суспільства. На 
сучасному етапі політична боротьба 
входить у нову фазу, що характеризу-
ється загостренням реформаторсько-
ататюркістського та ісламістського 
напрямків. Доповіді викликали дис-
кусію серед учасників теоретичного 
семінару, «гарячі питання» та репліки 
всієї студентської аудиторії.

Л.М. Ямпольська, к. іст. н.,  
доц. каф. всесвітньої історії

Конференція

наумовсьКі чиТання
22–23 листопада в ХНПУ імені Г.С. Сковороди на базі фізмату відбулася щорічна XVІ 
студентська наукова конференція «Наумовські читання», присвячена 50-річчю 
пам’яті С.Н. Бернштейна.

У конференції взяли участь сту-
денти І-VІ курсів фізмату та гості. 

Пленарне засідання відкрила та була 
її ведучою к.п.н., доц. каф. математики 
О.Є. Долгова, привітала всіх учасни-
ків конференції д.п.н., проф., зав. каф. 
математики В.Г. Моторіна.

Секційні засідання були прове-
дені за такими напрямами: «З істо-
рії математичної науки» (наук. кер. 
доц. І.Т.  Сіра.), «Актуальні питання 
навчання математики в загальноос-
вітній та вищій школі» (наук. кер. проф. 
Є.П. Нелін), «Фізика: актуальні про-
блеми, сучасні технології навчання, 

історичні аспекти» (наук. кер. проф. 
Є.Б.  Малець), «Сучасні досягнення 
астрономії та астрофізики» (наук. 
кер. доц. М.Г. Александров), «Вибрані 
питання інформаційних технологій», 
«Новації інформаційних технологій», 
«Інформаційні технології у наукових 
дослідженнях» (усе — наук. кер. проф. 
Л.І.  Білоусова). Цьогоріч майже всі 
першокурсники виступили на кон-
ференції з доповідями. Побажаємо 
молодим науковцям творчих успіхів 
та нових відкриттів!

О.А. Жерновникова, координ.  
з наукової роботи фізмату
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Мобільна виставка

збережемо пам’яТь про ГолоКосТ
13 листопада на істфаці ХНПУ імені Г.С. Сковороди вперше відбулось відкриття мобільної виставки-меморіалу «Майстерні пам’яті» 
у рамках міжнародного німецько-українського проекту по збереженню пам’яті про Голокост в Україні.

Спогади свідків, біографії учасників 
подій Другої світової війни, локаль-

ні історії з 8-ми українських міст, а також 
ідеї для сучасної меморіальної роботи 
зібрано та презентовано у  вистав-
ці «Майстерні пам’яті». Харків став 
дев’ятим містом, куди завітали органі-
затори виставки зі своєю експозицією, 
що проходить під патронатом МЗС ФРН 
та Посольства ФРН у м. Київ у межах 
Програми з  розширення співпраці 
з громадянським суспільством в країнах 
Східного партнерства 2018.

До глядачів звернулися ректор ун-ту, 
академік І. Прокопенко, директор музею 

Голокосту Л. Воловик, в.о. декана істфаку 
С. Мірошніченко, кер. громадської орга-
нізації «One Europe» (м. Нюрнберг) Андрій 
Новак. Присутним було продемонстро-
вано відеорепортаж на Баварському 
ТБ про харків’янку Ніну Лактіонову, 
яка дитиною пережила Голокост, після 
якого учасники заходу мали змогу без-
посередньо поспілкуватися з героїнею 
цієї розповіді.

У межах цього проекту були представ-
лені й матеріали для роботи з дітьми та 
молоддю від 12 років: дидактична книга 
про Голокост, створена на основі спога-
дів, коміксів та архівних матеріалів; набір 

навчальних карток, присвячених різним 
аспектам з історії Голокосту в Україні та 
Європі; документальний фільм про долю 
одного з мешканців м. Чернівці після 
його визволення з гетто; підбірка книг, 
присвячених темі Голокосту в Україні.

Матеріали об’єднано на єдиній on-line 
платформі, так званій «Меморіальній 
вікі», яка є невід’ємною частиною цього 
проекту. Проект спрямовано переду-
сім на людей, діяльність яких пов’язана 
з освітньою, культурною та громадською 
сферою та які зацікавлені в проведенні 
активної роботи зі збереження пам’яті.

С.В. Мірошніченко, в.о. декана істфаку

Екскурсії

у ГосТі до в. сухомлинсьКоГо
Підсумком святкування 100-річчя з дня народження Василя Олександровича Сухомлинського стала екскурсія студенів ф-ту почат-
кового навчання до Павлиського педагогічно-меморіального музею.

З глибоким інтересом та душевним 
трепетом студенти оглядали руко-

писи директора Павлиської школи, 
його записи з аналізом відвіданих уро-
ків, познайомилися з іншими архівними 
документами, з «зеленими класами».

Велике враження на відвідувачів спра-
вила меморіальна квартира Сухо млин-
ського з його величезною бібліотекою.

Ми мали можливість переглянути 
архіви Василя Олександровича: нотат-
ки з планування педагогічної діяльності, 
протоколи педагогічних рад, книги вну-
трішнього контролю, конспекти занять 
уроків на природі та подивитися фільм 
про видатного педагога.

Поїздка до музею є не тільки пізна-
вальною, вона мотивує молодих педа-

гогів, заряджає енергією до роботи, до 
нових ідей, допомагає зрозуміти зна-
чення педагога-новатора та його ідей 
і надбань для розбудови нової україн-
ської школи.

Дякуємо за організаційну підтримку 
поїздки декану ф-ту, проф. Т.О. Довженко, 
доцентам Л.С. Філатовій, В.О. Шишенко.
І. Бабенко, магістр ф-ту початкового навчання

Знаменні дати

до ювілею Г.ф. КвіТКи
21–22 листопада 2018 р. відбулася Міжнародна наукова конференція «Постать Г.Ф. Квітки-Основ’яненка 
в контексті історії української культури».

Святкові заходи, що відбувалися на українському мовно-
літ. ф-ті, присвячені 240-річчю від дня народження пись-

менника, «батька української прози», літературного критика, 
драматурга, журналіста Г.Ф. Квітки-Основ’яненка та 30-річчю 
від дня присвоєння факультету його імені. Організаторами кон-

ференції виступили І.Ф. Прокопенко, 
К.Ю.  Голобородько, О.О.  Маленко, 
О.А.  Олексенко. На захід завітало 
багато гостей: адміністрація нашого 
університету, науковці з Австрії, Польщі, Києва, Дніпра, Полтави 
та викладачі українського ф-ту й інших навчальних закладів 
Харкова.

Спікери конференції виступили з цікавими та пізнавальними 
допові дями про життя та творчість Г.Ф. Квітки-Основ’яненка. 
Учасники з радістю поглибили свої знання про цю видатну 
постать в історії української літератури та культури.

Вшанування пам’яті нашого земляка не обмежується конфе-
ренцією, зокрема цього року тематика багатьох наукових праць 
магістрів пов’язана з вивченням творчої манери Г.Ф. Квітки-
Основ’яненка, особливостей його мови тощо.

P.S. 29 листопада студенти українського мовно-літ. ф-ту на 
чолі з деканами К.Ю. Голобородьком та С.Б. Стасевським покла-
ли квіти на могилу Г.Ф. Квітки-Основ’яненка.

Ю.М. Лебеденко, доц. каф. укр. мови

Валеологічний клуб

день бороТьби зі снідом
Засідання валеологічного клубу пройшло на природничому ф-ті та було присвячене міжнародному Дню боротьби з ВІЛ/СНІДом.

До участі в заході були запрошені сту-
денти першого курсу природничого 

ф-ту, початкової освіти і учні 11-х класів 
ХЗОШ № 164, 11.

Проблема розповсюдження цього 
захворювання носить характер пандемії 
і має світовий характер пошуку боротьби 
з цією смертельною хворобою. Не зали-
шається осторонь у питаннях навчання 
і формування здоров’язбережувальної 
поведінки в студентів, розповсюдження 
компетенцій з профілактики ВІЛ/СНІДу, 
кафедра спеціальної, інклюзивної 
і здоров’язбережувальної освіти.

Для виступу на засіданні клубу 
було запрошено завідувача студент-

ським медичним центром доцента 
Т.І. Циганкову, яка детально познайоми-
ла аудиторію з особливостями вірусної 
природи, шляхами передачі та перебі-
гу, профілактики цього захворювання. 
Тетяна Іванівна розповіла про центр 
анонімного тестування, що знаходиться 
в місті Харкові за адресою вул. Боротьби, 
буд. 6.

Також перед студентами виступив 
доцент каф. П.П. Пашинський, були підго-
товлені доповіді студентів природничо-
го ф-ту Іванни Сергенюк та Ганни Собко 
щодо проблеми боротьби з ВІЛ/СНІДом.

Між доповідями виступали студен-
ти О. Сорока, Ю. Сіротіна, К. Устимчук, 

Н. Гайворонська з концертними номера-
ми, присвяченими проблемам боротьби 
з ВІЛ/СНІДом. Велику допомогу в підго-
товку і проведення цього заходу зробив 
студент 5 курсу, голова спілки молоді 
природничого ф-ту Микола Осинський.

Широкому загалу студентів не бай-
дужа проблема людей ВІЛ-інфікованих 
та хворих на СНІД, вона глибоко зачіпає 
емоції та надає можливість замисли-
тись над питаннями запобігання різних 
девіацій поведінки та пошуку моделі та 
стилю життя, який сформовано на основі 
здоров’язбереження.

А.І. Галій, доц., відповідальна за проведення 
валеологічного клубу

Сумуємо

Пі ш о в  і з 
життя вете-

ран історичного 
ф-ту ХНПУ, один 
з  організато-
рів та актив-
них учасників 
козацького руху 
в ОНОЦ УК імені 
Г.С.  Сковороди 
та Харківської області, засновник 
наукової школи досліджень з історії 
української культури в нашому ун-ті, 
доктор історичних наук, професор 
Василь Якович Білоцерківський.

Понад 60 років його життя було 
віддано педагогічній та науковій 
діяльності, з  них чверть століття 
пов’язано з нашим університетом.

В.Я.  Білоцерківський народив-
ся в  1928  р. в  с.  Одринка Ново-
водолазького р-ну Харківської 
області. Трудову діяльність розпочав 
у роки Другої світової війни. Після 
закінчення історичного ф-ту ХДУ 
ім. О.М. Горького в 1953 р. працю-
вав учителем історії Обертинської 
середньої школи Обертинського 
району Станіславської (Івано-
Франківської) обл., директором 
Тимофіївської середньої школи 
Близнюківського району Харківської 
обл., директором Коротичанської 
середньої школи Харківського р-ну 
Харківської обл.

У 1960–1963 рр. навчався в аспі-
рантурі ХДУ. У 1964 р. захистив кан-
дидатську дисертацію і став працю-
вати у вищий школі: спочатку в ХДУ, 
з 1978 р. — у Харківському інституті 
механізації та електрифікації сіль-
ського господарства. У 1987 р. захис-
тив докторську дисертацію — одну 
із перших дисертацій в УРСР, при-
свячених проблемі розвитку укра-
їнської культури.

У 1990–2001 рр. обіймав посаду 
завідувача кафедри історії України 
ХДПУ імені Г.С. Сковороди. З 2001 р. 
працював професором кафедри 
історії України, керував аспірантами 
та докторантами, був членом спеці-
алізованої вченої ради Харківської 
академії культури. Під його керівни-
цтвом захищено 15 кандидатських 
дисертацій.

У 2015  р. Василь Якович пішов 
на заслужений відпочинок, але не 
пориває зв’язків з  факультетом. 
За багаторічну плідну працю він 
неодноразово нагороджувався 
грамотами Міністерства освіти 
та науки України, подякою місь-
кого голови м. Харкова. У 2009 р. 
В.Я.  Білоцерківський став пере-
можцем ХІ обл. конкурсу «Вища 
школа Харківщини — кращі імена 
в номінації «Викладач гуманітарних 
дисциплін».

В.Я. Білоцерківський завжди зали-
шиться в серцях своїх учнів, колег, 
рідних.

Адміністрація ун-ту, колеги

Поетична сторінка
До уваги читачів 
п р о п о н у є т ь с я 
поезія студента І 
курсу ф-ту фізичної 
культури і спорту 
Михайла Протаса.

Професія вчителя —  
доля держави

Професія «Вчитель» —
майбутнє держави!

Це сила знання, це відданість справі. 
Ну хто, як не вчитель, відкриє нам світ 
Великих людей, нації цвіт: 
Поетів, митців та музикантів, 
Дослідників, вчених та конкурсантів! 
Героїв країни, борців за свободу. 
Полеглих під Крутами не за нагороду. 
За честь та за славу пишайся, Країно, 
Щоб ми були вільні від батька до сина, 
Щоб не забували про наше коріння. 
Учитель як сонце, як знань проміння! 
Він інженер людської душі, 
Всі діти для нього Свої, не чужі. 
Він першопроходець в країну знання, 
Як той Прометей дає пізнання... 
Де правда, де кривда, 
Що біле, що чорне. 
Що кожна людина є неповторна! 
Що ти особистість! 
Живи, не лінуйся! 
Учитель поряд завжди — не турбуйся! 
Бо вчитель не тільки надія держави, 
Він запорука розвитку й слави.
В життя відкриває щасливу дорогу.
Уклін і пошана усім педагогам!

Зав. каф. укр. мови проф. О. Олексенко з гостями конференції: 
Майєю Мозер (Київ), Міхаелем Мозером (Відень),  

Анатолієм Поповським (Дніпро)
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З Новим роком!
Новий 2019 рік за китайським календарем пройде під символом Жовтої Земляної Свині. Цей рік вбирає в себе всі найхарактерніші риси інших 12 знаків гороскопу і буде важ-
ливим виключно для всіх.

101 представник нашого коллективу народився 
в рік Свині, причому 73 з них представниці прекрас-
ної статі, турботливі, кмітливі але надто довірливі 
пані, які ніколи не забувають про свою зовнішність. 
А 28 — чоловіки, представники цього знаку, завжди 
галантні, турботливі, здатні на подвиг заради пре-
красної половини.

Жовта Земляна Свиня наполеглива та працелюб-
на, як і ті представники нашого ун-ту, які багато дося-
гли в житті: старійшина клану Кабана — М. Олійник, 
директор з експл. комплексу спорт. споруд, декани 
ф-тів В. Коробейник (ФВ і спорту), В. Борисов 
(іноз. філол.), заст. деканів: Ж.  Юрьева 
(славістики), М.  Бабенко (іноз. філол); 
зав. кафедр: зоології Л. Харченко, філо-
софії М. Култаєва, хімії О. Свечникова, 
учений секретар Т.  Тищенко, нач. НЧ 
М. Трубчанінов, кер. тренінгового центру 
соціального та професійного розвитку 
людини І. Прокопенко.

Особливо вдалим рік буде для 
науковців: професорів О.  Мармази, 
М. Кузнецова, Н. Радіонової, О. Башкір; 
доцентів О.  Фальової, І.  Цепової, 
Т. Бєляєвої, С. Сприндиса, А. Ємець, С. Веприк, 
І. Малініної, А. Чаплигіної, П. Пашинського, 
Р. Кратенка, Т. Жихаревої, Ю. Олейник, Ю. Грицкової, 
викладачів О. Бєлякової, О. Міщенко.

Приємним рік стане для мандрівників, осо-
бливо якщо вони володіють іноземними мовами: 
английською, як доц. Я.  Гуртова, О.  Братченко, 
М. Александров, О. Маріна, О. Семеренська, викл. 
О. Шухова, Р. Істоміна ст. лаб. М. Мєрєнкова; німець-
кою, як доц. Н. Григорова.

Народжені в рік Свині з дитинства люблять чита-
ти, тому невипадково серед них працівники бібліо-
тек, як С. Коваленко, О. Романовська, І. Терещенко.

Серед народжених у  рік Свині багато знаних 
у всьому світі людей мистецтва: Ален Делон, Лучано 
Паваротті, Людмила 

Гурченко. І  в  ун-ті є  творчі особистості: 
К. Макагон, Д. Жорник, С. Жерьобкін, Л. Беспалова, 
О. Бельман, І. Смірнова. Свиня — гурман, і в нас 
у студентській їдальні працюють такі мастри своєї 
справи, як Т. Камишнікова и Т. Полянська, а допомо-
гають бути в гарній формі співробітники спортивних 
кафедр А. Козлов, В. Лисенко, К. Дєлова А. Ковша.

Стабільною обіцяє в новому році бути фінан-
сова сфера, чекаємо на підвищення зарплат, 

про що подбають пров. економісти бухгалтерії 
О. Проскурня, І. Селезньова, фахівець з держзаку-
півель.

Свиня — як стихія землі, прекрасна домогос-
подарка, яка дбає про побут, чистоту, порядок, 
тому серед наших співробітників 27 працівників 
АГЧ: О. Бобир, Е. Бойко, О. Волна, Н. Воронцова, 
І.  Греков, М.  Дорошенко, Г.  Дрига, О.  Iльїна, 
В.  Козлова, Ю.  Конюх, К.  Лутай, Н.  Георгієва, 
А. Мельник, Т. Науменко, Л. Островерх, В. Пасько, 
О. Рашин О. Савченко, А. Ситнікова, Г. Скрипніченко, 

З.  Слюсарева, О.  Старченко М.  Храмцова, 
Н.  Чуприна, Н.  Широченкова, Л.А.  Ярова, 
Л.В. Ярова.

А ще в ун-ті є народжені в рік Свині: дирек-
тор студміст. Т. Калакіна, ст. інспектор навч. від. 
В. Круглоликова, зав. друк. бюро О. Ночвіна; 
методист І. Рачинська, лаборанти кафедр 

Л. Бабикіна, А. Дарій, Л. Ільїна, К. Мірошниченко; ст. 
наук. співроб. Н. Карпенко, диспетчери В. Зубенко, 
Б.  Кайгородцева, робітники ботанічного саду 
О. Варнава, С. Єльнікова-Кур’янович, В. Ахапкін; 
інженер І. Обиденніков — усі, без допомоги яких 
університетське життя неможливе.

Сподіваємось, що цей миролюбивий знак, 
з яким пов’язані національні уподобання українців, 
принесе нашій країні мир, упевнене просування 
вперед, добробут, підвищення по службі і комфорт 
у наші родини.

З Новим роком!
Р.S. А виконання наших побажань почнеться 

5 лютого. Чекати довелось недовго.
Матеріали надані працівниками відділу кадрів,  

опрацьовані І. Биковою та Ю. Лебеденко

Працюємо і відпочиваємо
29 листопада Профкомом ХНПУ імені Г.С. Сковороди був організований І Чемпіонат з боулінгу серед викладачів на «Кубок Профкому», 
у якому взяли участь 16 команд — представників ф-тів та підрозділів. І місце здобула команда кафедр математики та фізики, 
ІІ місце — ф-ту ФВ та спорту «СТРАК», ІІІ місце — Спортклубу. Дякуємо всім, хто долучився до нас! 

Кафедра педагогіки висловлює подяку профспілці 
університету, зокрема її голові Світлані Анатоліївні 
Білецькій за організацію дозвілля викладачів. 
Спортивні змагання з боулінгу сприяли підняттю 
настрою викладачів перед сесією, зміцненню здорового 
духу, та й узагалі колективу як кафедрального, так 
і загальноуніверситетського. Чіткість організації 
змагань, об’єк тив ність суддівства дозволили виявити 
справж ніх переможців і отримати насолоду від 
спортивного спілкування із колегами інших кафедр 
і факультетів.

Викладачі кафедри загальної педагогіки та ПВШ

Міжнародна угода

фундація лозинсьКих — сТуденТам-
сКовородинівцям

Упродовж багатьох років відомий громадський діяч США Аскольд Лозинський виступає як автор кількох україномовних видань.

Минулого року завдяки зусиллям 
редакції журналу «Березіль» 

у Харкові побачила світ книга «Близька 
Україна: із нью-йоркського зошита». Із 
презентацією цієї книги виступив сам 
автор перед студентами українського 
мовно-літературного факультету імені 
Г.Ф. Квітки-Основ’яненка ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди.

Майбутні філологи, учителі й нау-
ковці дізналися про життєвий шлях 

і  активну діяльність подвижника 
українського слова, який народив-
ся в  родині українців 1952 року 
в м. Нью-Йорк (США). 1969 року закін-
чив гімназію «Реджіс» у Нью-Йорку, 
а  в  1973  р.  — коледж «Фордгам» 
і отримав ступінь бакалавра за спе-
ціальністю «класична філологія», 
1976 р. — закінчив юридичний ф-т 
університету «Фордгам», здобув 
науковий ступінь доктора. З  1998 

по 2008 р. президент Світового кон-
гресу українців.

Згідно з  укладеною угодою між 
Фундацією Лозинських (США) та 
ХНПУ імені Г.С. Сковороди стипенді-
атами Фундації у 2018–2019 навчаль-
ному році стали: Коломієць Ірина, 
Палагута Аліна, Погрібняк Віта, 
Семениста Катерина, Ситник Влада, 
Шупрудько Владислава (усі — студен-
ти укр. мовно-літературного ф-ту імені 
Г.Ф. Квітки-Основ’яненка); Григор’єва 
Ганна, Сухоставська Катерина (ф-т іно-
земної філології); Чижмак Анастасія, 
Шевернева Юлія (ф-т початкового 
навчання); Терещенко Ілона (ф-т 
дошкільної освіти); Дейкун Маргарита 
(ф-т психології та психології); Науменко 
Віталій (історичний ф-т); Булгакова 
Дарина (юридичний ф-т).

Студенти-стипендіати висловлюють 
щиру подяку засновникам Фундації 
Лозинських за вагому підтримку май-
бутніх педагогів, які формуватимуть 
нові покоління українських патріотів.

К.Ю. Голобородько, декан укр.  
мовно-літературного ф-ту

Традиції

КубоК пам’яТі л.в. Тайполє
12.12.2018 р. у спортивному комплексі імені Ю.М. Пояркова відбулись традиційні залікові змагання: відкрита першість факультету 
фізичного виховання і спорту «SAN CUP» та Кубок пам’яті Л.В. Тайполє з художньої гімнастики.

Змагання проводяться в рамках фестивалю-феєрії, де 
відбувається яскрава презентація всіх видів гімнастики. 

Головним суддею, організатором і втілювачем цього над-
звичайного заходу є зав. каф. гімнастики, музично-ритміч-
ного виховання і фітнесу, кандидат біологічних наук, доцент 
Н.М. Санжарова. У змаганнях беруть участь члени збірних 
команд з художньої гімнастики, аеробіки та черлідингу, 
спортивної гімнастики, варкауту.

У цьому році паралельно проводились і традиційні зма-
гання зі спортивної гімнастики серед студентів 4 курсу.

Ю.В. Голенкова

Міжнароднi зв’язки

баГаТорічна плідна співпраця
Понад 20 років відбувається плідна співпраця між ХНПУ імені Г.С. Сковороди та Ізраїльським 
культурним центром «Натів» у м. Харкові при Посольстві Держави Ізраїль в Україні.

3 грудня на юрфаці нашого ун-ту 
перед студентами юристами та еко-
номістами виступив ведучий семі-
нару «Економіка і  підприємницька 
діяльність в  Ізраїлі», представник 
асоціації малого бізнесу Держави 
Ізраїль Борис Ханукаєв, модерато-
рами якого були голова представ-
ництва «Натів» у  Харкові, другий 
секретар Посольства Держави Ізраїль 
в Україні Марк Гольдман і директор 
молодіжних клубів «Натів-Цофім» 
в Україні і Молдові Юнна Гольдман. 
Він зробив короткий огляд економіки 
і розповів про основи права в Ізраїлі. 
Борис Ханукаєв уважає, що досвід 
підприємців Ізраїлю для молодого 
покоління безцінний, бо наші країни 

співробітничають у галузі високих тех-
нологій, програмування, легкої про-
мисловості, сільського господарства, 
медицини і т. ін.

Лекція Бориса Ханукаєва викли-
кала великий інтерес у  студентів, 
свідченням чому стали численні 
питання про структуру правової 
і  судової системи, способи подачі 
позовів в Ізраїлі.

Пропонуємо нашим читачам бліц-
інтер’ю з гостем нашого ун-ту.

— Пане Борисе! Чого не вистачає 
нашим студентам?

— Більше ініціативи, сміливос-
ті у  прийнятті рішень, упевненості 
в реалізації задуманого, терпіння, бо 
бізнес не будується швидко.

— Найцікавіше питання студентів?
— Про критерії подачі позовів до 

Верховного суду Справедливості, бо 

коли мова йде про утиск прав гро-
мадян, вони від імені громади мають 
право подати позов до Верховного 
суду Справедливості, минаючи всі 
інші інстанції.

— Ваше улюблене місто в Україні?
— Дуже люблю Харків, який швид-

ко змінюється, в якому багато ініціа-
тивних людей, цікава архітектура. Тут 
я почуваю себе, як вдома.

— Ваші побажання напередодні 
Нового року.

— Бажаю миру, спокою, процві-
тання. Щоб було більше можливостей 
для освіти, самореалізації.

— Ваш життєвий принцип?
— Ніколи не відступати!

Спілкувалася Ірина Бикова

Після зустрічі ректору університету 
акад. І.Ф. Прокопенку надійшов лист 
подяки:

Шановний Іване Федоровичу!
Ізраїльський культурний центр 

«Натів» у м. Харкові при Посольстві 
Держави Ізраїль в Україні висловлює 
свою щиру подяку з приводу органі-
зації лекції представника Асоціації 
малого бізнесу Держави Ізраїль Бориса 
Ханукаєва для студентів Вашого уні-
верситету, що відбулася 03 грудня 
2018 року.

Також ми висловлюємо Вам і спів-
робітникам Вашого університету 
подяку за багаторічну, плідну спів-
працю між нашими організаціями.

З повагою  — голова представ-
ництва «Натів» у м. Харкові, другий 
секретар Посольства Держави Ізраїль 
в Україні.

дружимо з бразилією
29 листопада 2018 року наш університет відвідали голова Українсько-бразилійської 
Центральної Репрезентації Вітторіо Соротюк з дружиною, а також почесний консул 
Федеративної Республіки Бразилії у м. Харкові Сергій Куцевляк. Метою зустрічі було 
обговорення співпраці у царині освіти, а саме можливостей налагодження академіч-
ного обміну викладачами та студентами з провідними вишами Бразилії.

японія далеКа і близьКа
7 грудня Регіональний центр японської культури та освіти нашого ун-ту відвідали 
другий секретар Посольства Японії в Україні з питань культури та інформації Хошіно 
Юічіта та співробітник Посольства Кирило Ярошик.

Пан Хошіно Юічі прочитав сту-
дентам-японистам лекцію 

«Незнайома Японія», під час якої 
присутні мали змогу дізнатися біль-
ше цікавих фактів про Японію, взяти 
участь у вікторині, а також поставити 
запитання представнику Посольства. 

Крім того, студенти прослухали 
інформацію щодо грантових програм 
Міністерства освіти, культури, спорту, 
науки та технології Японії, а саме про 
такі, як «Стажер-дослідник» із трива-

лістю 1,5–2 роки, (відбір з травня по 
липень) для студентів, які закінчили 
бакалаврат та мають бажання провести 
дослідження за обраною темою в Японії 
і вступити до магістратури. А також про-
грама «Навчання в японському ун-ті», 
(відбір з травня по липень) для випуск-
ників шкіл або студентів вузів будь-якої 
спеціальності, які бажають отримати 
вищу освіту в Японії.

Карина Пелехата, студ. ІІ курсу ф-ту іноз. 
філології

4
Конкурси

віТаємо 
наших!

15 грудня 2018 року відбулося дві знакові 
для любителів слова події: обласний етап 
ХІХ Міжнародного конкурсу з української 
мови імені Петра Яцика та обласний етап 
ІХ Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської моло-
ді імені Тараса Шевченка.

Конкурс ім. Петра Яцика проходив 
традиційно на базі філологічного 

факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна (94 
учасники), конкурс ім.  Т.Г.Шевченка 
щороку змінює свою локацію, і цьо-
горіч 92 учасників та 13 членів журі 
приймав Харківський автодорожній 
університет.

Журі конкурсу Яцика очолили 
В.С. Калашник, проф. каф. укр. мови 
ХНУ імені В.Н. Каразіна, Н.В. Піддубна, 
доц.  каф. укр. мови ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди; головою журі конкур-
су Шевченка була Ю.М.  Лебеденко 
доц. каф. укр. мови ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди, П.Б. Ткач, проф. каф. 
філології, перекладу та мовної комуні-
кації НА Нацгвардії України.

На відкриття конкурсів були запро-
шені представники Департаменту 
науки і  освіти ХОДА: директор 
Департаменту Карпова Лариса 
Георгіївна привітала учасників конкур-
су ім. Т.Г. Шевченка, а головний спеціа-
ліст відділу науки, вищої та професійної 
освіти Геннадій Майський — учасників 
конкурсу ім. П. Яцика.

В обох конкурсах брали участь 
студенти нашого ун-ту з українсько-
го мовно-літературного факуль-
тету ім.  Г.Ф.  Квітки-Основ’яненка 
(К.  Мамонтова А.  Нестерович, 
А.  Литвин, Ю.  Шевченко, А.  Дечко, 
О.  Ремез, Л.  Лобас), історичного 
(В. Пономаренко, Я. Пономаренко) та 
фізико-математичного (К. Сусліченко) 
ф-тів.

У результаті студентки укр. мовно-
літ. ф-ту посіли ІІ місця в обох змаган-
нях: К. Мамонтова — у конкурсі імені 
Яцика, А. Литвин — у конкурсі імені 
Т. Шевченка. Тож дівчатам тепер треба 
готуватись до всеукраїнського етапу 
конкурсу, який відбудеться в лютому 
2019 року.

Вітаємо наших! І бажаємо перемог!
Ю.М. Лебеденко, доц. каф. укр. мови, коорд. 

з наук. роб. укр. ф-ту


