
Міській конкурс

«Харків — місто 
молодіжниХ ініціатив»

12 червня в Харківській міськраді відбулося урочисте нагородження переможців ІІІ місь-
кого конкурсу студентських проектів «Харків — місто молодіжних ініціатив-2019» 
Вітаємо з блискавичною перемогою в міському конкурсі студентських проектів 
у номінації «Харків — місто творче, відкрите, толерантне» вихованців нашого 
університету:

І місце і  грошова премія в 25 тис. 
грн. з  проектом «Школа інклю-

зивного волонтерства» — у студен-
тів ф-ту дошкільної освіти Аліни 
Божко, Світлани Кащенко, Марії 
Лук’яненко.

ІІ місце і грошову премію в 20 тис. 
грн. отримали студенти історично-
го ф-ту Владислав Бриленко, 
Георгій Джанджгава, Олександра 
Пушкаренко з проектом «Медіа-
платформа для комунікації осві-
тян» і  студенти фізмату Галина 

Денисова, Софія Чередниченко, 
Євген Юрков з проектом «Розробка 
електронних ресурсів для навчання 
молодших школярів з аутизмом».

ІІІ місце і  грошову премію 
в  15  тис. грн. отримала студент-
ка ІІІ  курсу фізмату Іванна Равх 
з проектом «Відкрита фізика. Фізичні 
іграшки».

Щиро дякуємо ректору ХНПУ імені 
Г.С.Сковороди акад. І. Прокопенку за 
підтримку в розробці проектів.

Юлія Клименко

Гордість університету

наша випускниця —  
Голова вищоГо 

антикорупційноГо суду україни
7 травня 2019 року Головою Вищого антикорупційного суду України була обрана 
випускниця юридичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди Олена Танасевич.

Під час таємного 
голосування на 

зборах суддів Вищого 
антикорупційного суду 
України її кандидатуру 
підтримали 23 судді. До 
отримання цієї важли-
вої та почесної посади 
Олена Танасевич пра-
цювала юристом на 
українських підприєм-
ствах, з 2004 по 2010 рр. 
була помічницею голо-

ви Апеляційного суду Харківської області, з  2012  р. працювала суддею 
Печенізького районного суду Харківської обл., де тривалий час була заступ-
ницею голови суду.

Альма матер майбутньої Голови Вищого антикорупційного суду України 
став наш університет, де Олена Танасевич навчалась на денному відділенні 
юридичного факультету з 1998 по 2003 рр. та отримала диплом спеціаліста 
зі спеціальності «Правознавство», кваліфікація — юрист, викладач правових 
дисциплін. Отримавши повну юридичну освіту в ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 
Олена Танасевич стала здобувачем кафедри цивільно-правових дисциплін, 
господарського та трудового права, де написала дисертацію на здобуття 
наукового ступеня кандидата юридичних наук з трудового права на тему 
«Правове регулювання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, 
спричинену порушенням трудових прав працівника», яку успішно захистила 
у 2018 році.

Трудовий колектив ХНПУ імені Г.С. Сковороди щиро вітає свою випускницю 
із високим професійним досягненням, бажає успіху в нелегкій справі подолан-
ня корупції, що необхідно для здорового існування українського суспільства 
та інтеграції до європейського співтовариства.

В.О. Процевський, декан юр. ф-ту

Молода людина року–2019
Звання «Молода людина року» надається за соціальну значимість сукупних досягнень 
конкурсантів у різних сферах суспільного життя.

Конкурс проходив у  10-ти номі-
націях. Переможцями та лауреа-

тами районного етапу міського кон-
курсу «Молода людина року–2019» 
стали такі студенти нашого ун-ту: 
Сергій Козін — І місце в номінації 
«Студент (курсант) ВНЗ ІІІ–ІV рів-

нів акредитації» (ф-т фізвиховання 
і спорту); Даніїл Топчій — лауре-
ат у  номінації «Громадська діяль-
ність» (історичний ф-т); Денис 
Раєвський  — лауреат у  номінації 
«Фізична культура та спорт», (ф-т 
фізвиховання і спорту).
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Рекорд

один мільйон переГлядів
Саме стільки переглядів зафіксувала подія, яка відбулася 21 травня 2019 р. в Центральному парку культури та відпочинку імені М. Горького.

432 студенти ХНПУ імені Г.С. Ско во роди встанови-
ли новий національний рекорд України в категорії 
«Наймасовіше виконання традиційного українсько-
го народного танцю «Гопак»» з нагоди Всесвітнього 
Дня вишиванки. Захід було організовано за ініці-
ативи студентського активу нашого ун-ту з метою 
сприяння відродженню національно-культурних 
традицій, успадкування духовних надбань україн-
ського народу, залучення молоді до зразків укра-
їнського танцювального мистецтва, популяризації 
серед молоді гопака — танцю козацького походжен-
ня. Адже український гопак — один із найкрасиві-
ших та найяскравіших танців світу, візитна картка 
української національної хореографії. Цей танок 
є демонстрацією життєвої сили, духовного й тілес-

ного здоров’я, краси, творчої енергії нашої молоді. 
Учасниками заходу стали студенти всіх ф-тів на чолі 
з університетським Народним ансамблем народного 
танцю «Зорицвіт».

З вітальним словом до учасників заходу звернув-
ся заст. голови ХОДА А. Бабічев: «Ми звикли вважати, 
що вишиванка, гопак і пісня символічно трактують 
нашу українську ідентичність. Таке масове вико-
нання гопака — це поєднання етнічних традицій 
та сучасності. Це чудова ідея, вона об’єднує, додає 
позитивних емоцій усім нам». Ректор І. Прокопенко 
у своїй промові зазначив: «Пишаюся таким Харковом 
та нашою молоддю! Дякую сковородинівцям за 
козацький дух, патріотичну творчість і  активну 
громадянську позицію! Освіта збереже Україну!»

Рекорд зафіксував представник Книги рекордів 
України Ш. Омаров: «Друзі, ви молодці! Харків уже 
не вперше радує нас танцювальними рекордами. 
Студенти декілька місяців готувалися, працювали 
в рамках цього грандіозного проекту і їх зусилля 
заслуговують нашої уваги та включення його до Книги 
рекордів України! Дуже приємно, що саме молоде 
покоління бере участь у встановленні танцювального 
рекорду. Молоде покоління — це майбутнє України!» 
Учасників святкового заходу привітали творчими 
виступами Народний колектив естрадно-спортив-
ного танцю «Бумеранг» та відомий український ком-
позитор, співак, наш випускник Олександр Кварта.

Загальна кількість учасників заходу становила 
понад 2000 осіб.

Cлово випускникам-бакалаврам

продовжити навчання в AlmA mAter
Здається, лише вчора мені потрібно було обрати свою майбутню професію та начальний 
заклад, який би допоміг реалізувати мої мрії та амбіції.

А. Кільяченко, ф-т іноземної філології

Я обрала ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
та не пожалкувала, бо вивчала таку 

популярну в сучасному світі мову — 
китайську. За час навчання, окрім тео-
ретичних знань, я мала змогу отрима-
ти практичний досвід. Після третього 
курсу ми вже проходили практику 
в літніх таборах, а на четвертому спро-
бували себе в ролі справжніх учителів 
у школах. Факультет іноземної філо-
логії допомагає студентам отримати 
можливість навчатися або працювати 
в країні, мову якої вони вивчають. Так 
на третьому курсі я  жила та навча-
лася в Китаї, а кафедра східних мов 
допомагала мені у вирішенні безлічі 
питань, адже під час здійснення такої 

подорожі особливо важливі досвід 
та підтримка. Зараз я вже завершую 
навчання і хочу отримати ступінь магі-
стра в аlma mater.

Марія Колісник, фізмат
Саме в нашому ун-ті викладачі впро-

довж 4-х років допомагали мені знаходи-
ти відповіді на багато складних та важли-
вих питань учительської професії. Саме 
тут я здобула перший досвід професійної 
діяльності в школі та в гуртках з інформа-
тики для школярів. Я вдячна ректорові 
нашого ун-ту, усім викладачам та співро-

бітникам за керівництво та наставництво, 
підтримку та допомогу. Саме завдяки їм 
я стала учасницею та співавтором роз-
робки лабораторного практикуму з теми 
«Основи проектування Інтернет-речей на 
платформі Arduino». Робота була пред-
ставлена на конференції «Наумовські 
читання». Також я змогла взяти участь 
у міжнародних конференціях у Польші 
та Португалії. Маю наукові публікації. Моя 
робота «Розробка лабораторного прак-
тикуму „Основи проектування Інтернет-
речей на платформі Arduino засобами 
мови програмування С++“» була пред-
ставлена на ІІ турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 
у галузі «Інформаційно-комунікаційні тех-
нології в освіті» у Мелітополі, де я вибо-
рола ІІ місце. Зараз готуюся до вступу 
в  магістратуру. Щиро дякую рідному 
університетові!
Валентина Шевченко, ф-т славістики

До нашого ун-ту вступила на бюджет 
випадково — за останнім пріоритетом, 
але абсолютно не жалкую! 4 роки дали 
мені багато чого: я стала відповідальною 
та самостійною, мобільною та соціально 
адаптованою. А головне — здобула при-

стойну філологічну освіту, прочитала 
сотні книг, навчилась усно й письмово 
висловлювати свої думки. Зрозуміла, 
наскільки складна й  глибока система 
будь-якої мови, навчилася захоплювати-
ся чарівністю російської мови. Пишаюся 
тим, що вільно володію англійською. 
Дякую О.С. Силаєву, О.О. Скоробогатовій, 
Т.П.  Стаканковій, Я.Ю. Сазоновій, 
Л.Є. Красовицькій, В.Ю. Шишкіній та іншим 
викладачам, які брали участь у моєму 
становленні як спеціаліста та особис-
тості. Наступним кроком стане вступ до 
магістратури.

Підготувала І. Бикова

дороГі випускники й випускниці університету! 
шановні колеГи, професори і наставники, друзі, батьки!

У рік 215-річниці від дня заснування університету дипломи ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди отримають 1024 випускники-бакалаври: 680 студентів ден-

ної форми навчання, 344 — заочної, 46 з них отримають диплом з відзнакою.

Переконаний, що за чотири роки Ви багато чого навчилися, маєте фунда-
ментальні знання з обраної спеціальності, високу культуру, моральність та 
патріотизм. Завдяки Вам цей рік запам’ятається такими акціями, як встанов-
лення рекорду України з наймасовішого виконання гопака, вдалими виступа-
ми на наукових конференціях, Всеукраїнських олімпіадах зі спеціальностей, 
педагогічними практиками в школах за програмами НУШ, стажуваннями за 
кордоном, громадськими ініціативами, спортивними досягненнями, яскравими 
концертами та святами.

Ви вдало закінчили перший ступінь вищої школи — отримали дипломи бака-
лаврів. Ви — наша гордість, надія та опора України. Пам’ятайте своїх викладачів, 
які вклали у вас душу, успадковуйте їхній досвід, бережіть і плекайте істини, 
закладені ними.

Сподіваємось, що більшість з вас планує продовжити навчання й отримати 
ступінь магістра. Тому запрошуємо всіх випускників-бакалаврів на навчання 
в магістратурі в аlma mater, на рідних факультетах, де на Вас чекають, де ви змо-
жете поглибити знання у своїй галузі або ж обрати будь-яку іншу спеціальність 
та за 1,5 роки отримати дипломи магістра.

Бажаю творчих злетів, відкриттів, миру й гармонії в душах і в сприйнятті світу.
Нехай Бог дарує Вам щасливу долю і допомагає кожному на життєвому 

шляху!
Ректор                                                                               

 І. Прокопенко

Квалліфікаційний іспит з правознавства та методики викладання правознавства. 
Історичний ф-т, 4 курс, 41 група, 12 червня 2019 р. 

Іспит складено... бажаємо успіхів на педагогічній ниві!!!



УЧИТЕЛЬЧервень 2019 УЧИ ТЕЛЬ

День науки в університеті
18 травня 2019 року працівники наукової сфери України відзначали своє професійне свято — День науки.

ХНПУ імені Г.С. Сковороди не залиша-
ється осторонь цього свята — наш 

університет відіграв важливу роль 
у науковому та духовному становлен-
ні Харкова, Слобожанщини, України, 
виплекав для національної та світової 
культури відомі наукові школи, учених, 
письменників, наукових і громадських 
діячів, зробив потужний внесок у форму-
вання української інтелектуальної еліти.

16 травня 2019 року в ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди відбулися урочистос-
ті з  нагоди святкування Дня науки. 
Проведення заходу надало можли-
вість гідно представити науковий 
доробок університету, а також поба-
чити тенденції і  перспективи його 
інноваційного розвитку.

Під час проведення презента-
ції науково-дослідних розробок 

факультетів і кафедр були проведені: 
виставка наукових проектів і публіка-
цій викладачів; науково-пізнавальні 
заходи; майстер-класи; Неклюдов-
Фест (демонстрація цікавих фізичних 
і хімічних дослідів); експрес-визна-
чення якості меду та питної води, 
виявлення нітратів у продуктах хар-
чування; тестування стану здоров’я 
за різноманітними фізіологічними 

показниками; виставка біологічних, 
археологічних та інших експонатів. 
Наукова бібліотека підготувала уні-
кальну виставку рідкісних старовин-
них і сучасних наукових видань.

Під час урочистої частини з віталь-
ним словом виступили ректор універ-
ситету академік І.Ф.  Прокопенко та 
гість заходу — заступниця директора 
Харківської обласної Малої академії 

наук Н.Ю. Єрмоленко, пройшла цере-
монія нагородження викладачів і сту-
дентів за високі досягнення в науково-
дослідній роботі та святковий концерт.

День науки був важливим піар-захо-
дом університету і в його проведенні 
взяло участь більше 300 учнів зі шкіл 
м. Харкова та Харківської області, які 
також мали змогу презентувати свої 
наукові досягнення.

природничий на міжнародному 
освітньому форумі

Кафедра спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди стала одним iз партнерiв Міжнародного 
освітнього форуму, який відбувся в СК «Металіст».

Місією форуму було налагодження комунікації батьків 
і їх дітей зі сферою освітніх послуг з метою сприян-

ня розвитку якісної освіти України. Кафедри спеціальної, 
інклюзивної та здоров’язбережувальної освіти, хімії, ана-
томії та фізіології людини імені проф. Я.Р. Синельникова, 
які є структурними підрозділами природничого ф-ту були 
гідно представлені в холi виставкової зони СК «Металіст».

Ст. викл. Н.О. Козачек розкрила проблему важливості 
альтернативних засобів комунікації в навчанні дітей з осо-
бливими освітніми потребами шляхом застосування жес-
тової мови. Викл. М.І. Райчук продемонструвала прийоми 
розвитку мовленнєвої просодії і показала практичні вправи 
для розвитку голосу. Доц. каф. анатомії та фізіології людини 
імені проф. Я.Р. Синельникова В.П. Коц визначав реобази та 

порогову силу подразників за допомогою «Хронасиметра», 
а також проводив заміри фізіологічного стану школярів. 
Доц. каф. хімії С.Ю. Макєєв проводив хімічні експерименти. 
Висока кваліфікація викладачів каф. спеціальної, інклюзив-
ної та здоров’язбережувальної освіти була оцінена під час 
проведення лекційних доповідей за темами «Діагностика 
знань, умінь та навичок дитини з особливими освітніми 
потребами в умовах її інклюзивного навчання» (к.п.н. доц. 
В.Є. Коваленко), «Осітньо-професійна програма підготов-
ки здобувачів вищої освіти спеціальності 016 «Спеціальна 
освіта» (М.І. Райчук), а ст. викл. каф. Н.О. Козачек провела 
майстер-клас із жестової мови та розкрила необхідність 
навчання мови осіб з глухотою.

Проведений форум довів необхідність зустрічей у тако-
му форматі.

25 квітня всі кафедри природничого ф-ту брали участь 
у міській конференції «Харків — найкраще місто для відпо-
чинку та розвитку дитини», організованої освітнім центром 
Nickname.

Метою конференції було розповісти директорам, заву-
чам, учителям, керівникам освітніх центрів про наш ф-т, 
який бере активну участь у розвитку майбутнього поколін-
ня. Це й заняття з жестової мови, екскурсії до анатомічного 
та зоологічного музеїв, знайомство з ботанічним садом та 
оранжереєю, проведення занять у науковому хімічному 
клубі «Синтез». Завдяки таким заходам активізується співп-
раця між школою та закладами вищої освіти.

Т.Ю. Маркіна, проф., декан природн. ф-ту
М.І. Райчук, викл. каф. спец., інклюз. і здоров’язбереж. освіти

талановита молодь — майбутній успіХ держави
У нашому закладі відбулася І Всеукраїнська науково-практична конференція «Наука та освіта в дослідженнях молодих учених».

Конференція присвячена висвітлен-
ню актуальних проблем сучасної 

науки та освіти в дослідженнях молодих 
науковців. Сьогодні наука для держави 
має стратегічне значення, але потребує 
кардинальних перетворень і підтримки. 
Ми маємо долучатися до всіх світових 
наукових процесів, адже Україна має 
входити до Європейського Союзу як 
конкурентоспроможна країна. І саме 
молоді науковці, їхні наукові розроб-
ки мають об’єднуватися для спільно-
го розвитку та успіху нашої держави. 
Конференція, яка відбулася в нашому 
університеті — це платформа для спів-
праці та комунікації між молодими 
вченими. У рамках конференції було 
розкрито актуальні питання, пов’язані 
з сучасними аспектами розвитку освіти 
та науки, популяризацією інноваційних 
та сучасних технологій навчання; від-

бувся обмін досвідом між молодими 
науковцями. У роботі конференції взяли 
участь молоді вчені та науковці провід-
них вищих навчальних закладів Харкова 
та України, а також слід відзначити, що 
до нашої конференції долучилися й учні 
шкіл м. Харкова. Усі учасники були наго-

роджені сертифікатами. За результата-
ми роботи конференції буде опубліко-
вано збірник статей.

Організаційний комітет щиро дякує 
учасникам та їхнім науковим керівникам 
за активну участь у роботі конференції!

К. Вакуленко, голова Ради молодих учених

«мова–текст–дискурс»
Проблеми структури та семантики мовних одиниць та їхнє функціонування в тексті й дискурсі обговорювалися на ХVIII Міжнародній 
конференції з актуальних проблем семантичних досліджень, яка відбулася 15–16 травня. Її співорганізаторами є ф-ти славістики 
й український мовно-літературний.

На пленарному засіданні цікаві доповіді 
виголосили проф. К.Ю. Голобородько 

(«Тезаурус когнітивної лінгвістики й кон-
цептології в мовознавчій дискурсивній 
праці»), О.О.  Маленко («Лінгвістичний 
семіокод української сучасної поезії»), 
О.О.  Скоробогатова («Онимные пары 
в  лирике М.  Цветаевой: к  вопросу 

о  поэтической филологии»), А.Т.  Гулак 
(«Композиционно-семантическая струк-
тура стихотворения А. Кочеткова «Баллада 
о прокуренном вагоне»), І.І. Степанченко 
(«О модели и объекте в лингвистике»), 

О.О.  Олексенко («Граматична форма 
як засіб смислової гри в постмодерно-
му тексті»), А.П.  Ярещенко («Історико-
етимологічні паралелі (до питання про 
походження хоронімів Русь та Україна)»).

Жваве обговорення викликала доповідь 
проф., зав. каф. слов. філол. і загального 
мовознавства Київського міжнар. ун-ту, засл 

діяча науки і техніки України І.П. Ющука, який 
розповів про свій досвід укладання словни-
ка української мови VI ст. Порівнюючи слова 
української, сербсько-хорватської, лужиць-
ких та інших слов’янських мов, з якими укра-

їнська безпосередньо не контактує, учений 
реконструює лексичний фонд мови, якою 
розмовляли наші предки. Тут представлені 
найдавніші тематичні групи лексики: тер-
міни спорідненості, знаряддя праці, одяг, 
худоба, помешкання тощо.

На засіданнях трьох секцій: «Структура, 
семантика та функції одиниць художньо-
го дискурсу» (кер. проф. О.О. Маленко, 
І.І. Степанченко), «Лексика сучасного дис-
курсу» (кер. проф. К.Ю. Голобородько, доц. 
Н.В. Піддубна), «Граматика мови та дискур-
су» (кер. проф. О.О. Скоробогатова, доц. 
Т.В. Бєляєва) — були представлені доповіді 
викладачів, аспірантів, магістрантів і сту-
дентів не лише всіх трьох філол. ф-тів нашо-
го ун-ту, а й гостей з ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 
Нац. ун-ту цивільного захисту, ХНТУ «ХПІ», 
ХНЕУ, ХАНО, Київського міжнар. ун-ту, 
Київського нац. лінгв. ун-ту, Одеського 
та Черкаського нац. ун-тів, Сумського 
нац. агр. ун-ту, Донецького мед. ун-ту 
(м. Краматорськ). Більшість доповідей до 
початку конференції опубліковано в чер-
гових випусках журналу «Русская филоло-
гия. Вестник ХНПУ имени Г.С. Сковороды», 
а також готується випуск «Лінгвістичних 
досліджень».

Олена Артюх, канд. філол. н.,  
доц. каф. слов. мов

Феєрія конференцій

Голос є і буде,   
і з ним кожен — є!

У ХНПУ імені Г.С. Сковороди була проведена перша Міжнародна міждисциплінарна 
науково-практична конференція «Голос представників голосомовних професій: 
актуальні проблеми, досвід та інновації».

Конференція присвячена Між на-
родному дню голосу WorldVoiceDay 

(April, 16). Географія учасників: Україна 
(Харків, Київ, Рівне, Полтава, Кременчук), 
Польща, Словаччина, Румунія, Китай, 
Білорусь, Ізраїль.

У роботі конференції взяли участь 
академіки НАПН України, доктори та кан-
дидати пед. наук, кандидати мистецтво-
знавства, кандидати мед. наук, педагоги 
з вокалу, викладачі з техніки мовлення 
та акторської майстерності, фоніатори, 
фонопеди, логопеди, ЛОР-лікарі, лікарі-
торакальні хірурги, акустики, психологи, 
екскурсоводи.

Тематичні напрями роботи конферен-
ції: «Голос як засіб комунікації», «Анатомія 
та фізіологія голосомовної системи», 
«Голос дітей і підлітків», «Голос як інстру-
мент професійної діяльності представни-
ків голосомовних професій», «Порушення 
голосу серед представників голосомов-

них професій», «Теоретико-методологічні 
основи постановки вокального голосу», 
«Фонопедичний тренінг мовного голосу 
для формування педагогічної техніки», 
«Голосова культура педагога в контексті 
формування педагогічної майстерності», 

«Профілактика порушень голосу», 
«Психологія впливу голосу на ауди-
торію», «Сучасні методи досліджен-
ня і лікування голосового апарату», 
«Вплив акустики робочих примі-
щень на стан голосового апарату 
представників голосомовних 
професій», «Міждисциплінарна 
взаємодія фахівців із голосу» тощо.

Під час конференції були 
висвітлені актуальні теоретичні та 
практичні проблеми правильного 
й ефективного використання голо-
су в професійній діяльності пред-
ставниками голосомовних профе-

сій з метою попередження та запобігання 
виникнення порушень голосу, а також 
установлені контакти між ученими, спе-
ціалістами з різних країн, відбувся обмін 
науковими результатами і дослідницьким 
досвідом.

Ключовими організаторами конфе-
ренції стали Науково-методична лабора-
торія з охорони, розвитку і вдосконален-
ня голосу представників голосомовних 
професій під керівництвом професора 
Л.Є. Перетяги та Науково-методичний 
тренінговий центр соціального і  про-
фесійного розвитку людини ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди.

І.А. Прокопенко, Керівник НМ ТЦ СіПРЛ
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література. дуХовність. нація
17 травня на території Національного літературно-меморіального музею було 
вшановано пам’ять видатного українського філософа, письменника і просвітителя, 
патрона нашого університету — Григорія Савича Сковороди.

Унiверситетська громада на чолi 
з ректором I.Ф. Прокопенком взяла 

участь у роботi Всеукраїнської наукової 
конференцiї «Лiтература. Духовнiсть. 
Нацiя», присвячена світлій пам’яті професо-
ра Леоніда Володимировича Ушкалова — 
одного з найкращих знавців життя і твор-
чості Г.С. Сковороди. На конференції були 
представлені доповіді, у яких висвітлено 
різні аспекти творчості професора, зокре-
ма студії, присвячені вивченню творчості 
Г.С. Сковороди. Кожен із учасників конфе-
ренції мав нагоду поділитися своїми тепли-

ми спогадами про спілкування з Леонідом 
Володимировичем як Людиною, 
Науковцем, Педагогом. Леонід Ушкалов 
за своє життя здійснив по-справжньому 
титанічну працю: він є автором численних 
академічних розвідок з історії української 
літератури, філософії, богослів’я, науково-
популярних робіт, дитячих книжок. Леонід 
Володимирович — людина високих пори-
вань, щира, глибока, мудра, багатогранна. 
Таким знав його кожен із нас, таким він 
назавжди залишиться в наших серцях.

Крістіна Гусенко, студ. укр. мовно-літ. ф-ту

круГлий стіл
21 травня 2019 року в ХНПУ імені Г.С. Сковороди в межах Днів науки кафедрою світової 
літератури проведено круглий стіл: «Гармонія і хаос: єдність чи конфлікт», у якому 
поєдналися міждисциплінарні дослідження з архітектури, юриспруденції, психології, 
соціології, історії, мови, літератури.

Засновники круглого столу «Гармонія 
і хаос: єдність чи конфлікт»: ректор 

І.Ф. Прокопенко, проректор з наукової 
роботи Ю.Д. Бойчук, науковий керівник 
конференц-проекту, проф. каф. світової 
літератури С.К. Криворучко.

Роботу круглого столу відкрив 
проректор з  інноваційної діяльності 
та перспективи розвитку ХПНУ імені 
Г.С. Сковороди С.С. Зуб.

Обговорювалася еволюція від 
Античності до поч. ХХІ  ст. естетичної 
категорії «гармонія» та осмислювався 
«хаос» як децентрована структура або 
різома, що є  важливим для сучасної 
науки. У розумінні суті «конфлікту» при-
вернуто увагу до впливу східної тради-
ції, що формує в культурі уявлення про 
«єдність» у конфлікті. Цей підхід відкрив 
різноманітні інтерпретації, що змінюють 

уявлення про сталі смисли в літе-
ратурі, мові, кіно, спільноті, юри-
спруденції, архітектурі та намітив 
перспективи.

Зустріч дала можливість поді-
литися науковими відкриттями, 
ознайомитись із невідомим, 
а головне — залучити молодь — 
нашу гордість та майбутнє. 
У  роботі круглого столу взяли 
участь представники 20 універ-
ситетів — 56 науковців з України, 
Вірменії та Китаю.

О. Радчук, доц. каф. славістики

Вітаємо
2 червня 2019  року святкує ювілей 
Валентина Миколаївна Гриньова — 
д. пед. н., завідувач каф. початкової, 
дошкільної та професійної освіти ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди.
Валентина Миколаївна не тільки відомий 
вчений, педагог, основоположник числен-
ної наукової школи, але й приваблива, 
неповторна жінка, щира подруга, вишу-
кана слобожанка, надійна й турботлива, 
уміла й беручка, дотепна й весела. І тому 
саме сьогодні хочеться змалювати пор-
трет непересічної жінки:

Штрих пер-
ш и й д о 

її портрету  — 
талант науковця. 
Науковцями не 
н а р о д ж у ю т ь -
ся  — ними ста-
ють у результаті 
навчання та 
довгої, наполе-
гливої, копіткої роботи над собою. 
Валентина Миколаївна тому при-
клад: закінчила з відзнакою ХДПІ ім. 
Г.С. Сковороди (1973) за спеціальністю 
«Біологія і хімія», працювала вчите-
лем біології та хімії в Скосогорівській 
восьмирічній школі Богодухівського 
р-ну Харківської обл. та СШ 
№95 м. Харкова, навчалася в аспіран-
турі, а згодом і в докторантурі, успіш-
но захистила обидві дисертації: канди-
датську (1984 р.) і докторську (2001 р.), 
а 2002 року їй було присвоєно вчене 
звання професора. Пріоритети своєї 
педагогічної і наукової творчості сама 
В.М. Гриньова визначає так: культу-
рологічний підхід до професійної 
підготовки педагога; теоретико-
методологічні та дидактичні аспекти 
формування педагогічної культури 
вчителя, науковця-гуманіста, який 
здатен осмислювати і бачити найго-
ловніші проблеми сучасної педагогіки 
і вибудовувати шляхи їх подолання.

Штрих другий до портрету  — 
науковий натхненник. Валентина 
Миколаївна є своєрідним Прометеєм, 
що несе вогонь науки, розпалює хист 
до неї у студентів, аспірантів, колег. 
Надзвичайна далекоглядність щодо 
розв’язання проблем сучасної освіти, 
небайдужість, уболівання й служін-
ня справі професійної освіти стали 
поштовхом для створення наукової 
школи професора В.М.  Гриньової 
(1994 р.). У період розбудови науко-
вої школи В.М. Гриньовою підготов-
лено13 докторів та 62 кандидати пед. 
наук, які плідно працюють.

Штрих третій  — залюблена 
в  природу і  мистецтво. Валентина 
Миколаївна дійсно залюблена в при-
роду рідної Землі, вміє особливо 
глибоко її сприймати і  розуміти. 
Свідченням цього є прекрасний сад, 
який вона плекає, квіти, що потребу-
ють її добрих рук та енергетики.

Штрих четвертий — Жінка-сонце. 
Валентина Миколаївна з теплотою, 
поєднаною з дивовижною щирістю 
і водночас вимогливістю, ставиться до 
студентів і аспірантів та докторантів, 
по-материнськи турбується про колег, 
намагається кожного розрадити, під-
тримати добрим словом і порадою. 
Штрих п’ятий — це втілення ідеалу 
палкої відданості науці. Неповторний 
лекторський талант, ґрунтовні знан-
ня, висока ерудиція, оригінальний 
науково-педагогічний світогляд, 
напружена викладацька, наукова 
й організаційно-методична діяльність, 
жвавий інтерес до громадських про-
блем, унікальне розуміння значення 
освіти в житті суспільства характери-
зують В.М. Гриньову як неординарну 
особистість. А  ще вона  — інтелі-
гентна, порядна, енергійна, завжди 
у творчому пошуку, щира й відкрита 
у спілкуванні, надзвичайно жіночна, 
вишукана і просто вродлива, осяйна 
Жінка, яка в усі сфери своєї діяльності 
додає щось естетично-казкове і вод-
ночас відчутно реальне, і як повітря 
необхідне.

У ювілейну дату бажаємо Вам, 
дорога Валентино Миколаївно, ще 
довго в здоров’ї та радості зігрівати 
все оточення своїм теплом. Хай долю 
осявають шана від колег, вдячність 
від учнів, любов коханої людини, 
а щастя рікою вливається у Ваш дім. 
Нехай зігріває Вас Віра, підтримує 
Надія і надихає Любов! Волошками 
хай ранки розцвітають, Яскраво зір-
ка-доленька хай світить, В  домівку 
Вашу птиці щастя прилітають, Дарують 
шану і любов на многії ще літа.
Від імені представників наукової школи профе-

сора В.М. Гриньової, Оксана Жерновникова
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Лист мамі
Напередодні Дня Матері журі підбило підсумки загальноуніверситетського конкурсу «Лист мамі», у якому взяли участь майже 
30 студентів практично з усіх ф-тів. Переможці та номінанти отримали грамоти та подарунки.

І місце: Гладких Анастасія, 1 курс природ. 
ф-ту; ІІ місце: Радченко Анастасія, 3 курс 

істфаку та Гусенко Крістіна, 1 курс укр. 
мовно-літ. ф-ту; ІІІ місце: Тарасенко Любов 
і Марія, 1 курс ф-ту мистецтв, Коляда Аліна, 
2 курс ф-ту інозем. філології, Суровцева 
Єлизавета, 1 курс ф-ту початк. навчання.

Пропонуємо нашим читачам ознайо-
митися з листами переможців.
Анастасія Гладких, 1курс природничого ф-ту:

«Моя дорогенька матусю! Як у  Вас 

справи, чи все гаразд? Пишу тобі, бо 
дуже сумую! Як же мені не вистачає тебе, 
татуся та мого маленького янголятка-бра-
тика поряд! Намагаюся гарно навчатися, 
це дуже важко, але ж  ти мене знаєш, 
я ніколи не опускаю руки й упевнено 
крокую до своєї мети, а це все завдяки 
вам. Знайшла тут багато друзів, тепер ми 
велика факультетська родина, узагалі 
мені дуже пощастило: мене оточують 
привітні та щирі одногрупники, а також 
викладачі, які завжди готові вислухати та 
дати пораду!

Коли мені зателефонували з  ун-ту 
й сказали, що я вступила, ми були щас-
ливі! Але вже в дорозі подумала: чому 
я  зараз маю їхати в  іншу область, до 
великого міста, де мене ніхто не знає, де 

не буде поряд жодної рідної душі. Раніше 
ми гадали, що я навчатимусь у Донецьку, 
адже їхати до нього лише 40 хвилин. На 
жаль, сталося не так, як гадалося, тепер 
нас розділяють 300 кілометрів. Я дуже 
люблю свою Батьківщину, мамо, цю 
любов ти прищепила мені ще змалечку.

Зараз сиджу й думаю, коли я побачу 
Вас, адже не вистачає Вашого голосу, 
запаху, нашого маленького шахтарсько-
го містечка, моїх однокласників та вчите-
лів. Вступати в своє самостійне доросле 
життя дуже важко. Я сподіваюся, що скоро 
війна в нашій країні закінчиться, і ми всі 
зможемо спати спокійно й не хвилювати-
ся за те, що буде завтра!

Моя люба ненько, не переймайтеся за 
мене, ще трохи, і ми побачимося з Вами, 
будемо сидіти всією сім’єю, пити чай з тво-
їми найсмачнішими рогаликами й роз-
мовляти про все на світі!»
Любов і Марія Тарасенко, студентки І курсу 
ф-ту мистецтв

«Здрастуй, наша люба матусю! 
У  цьому листі ми хочемо розповісти 
про те, як багато ти значиш у нашому 
житті. На жаль, зараз ми бачимось тіль-

ки у вихідні. Навчання в ун-ті, насичений 
ритм життя у великому місті не зали-
шають часу, а інколи й сил, на душевні 
розмови. А нам так хочеться сказати 
тобі багато сповнених любові й ніжності 
слів. Колись ти розповідала нам, що діти 
самі обирають собі батьків ще задовго 
до свого народження. Мабуть, ми дуже 
довго шукали саме тебе … Ти довгих 
п’ять років просила Всевишнього, щоб 
він подарував тобі донечку. Але напере-
додні свята Різдва замість однієї доньки 
в тебе народилося одразу дві. Слабенькі, 
ми деякий час перебували в інкубаторі 
для немовлят, бо лікарі давали невтішні 
прогнози, і ти молилася за те, щоб ми 
обидві вижили.

У школі ми з тобою виконували домаш-
ні завдання, училися тримати в чистоті 
робоче місце й кімнату. А під час канікул 
всією родиною їхали в село до бабусі, де 
змалечку вчилися доглядати домашніх 
тварин, доїти корівку, вирощувати горо-
дину, а вечорами опановували мистецтво 
рукоділля.

Коли настав час обирати майбут-
ню професію, ти дала мудру й слушну 
пораду  — дослухатися свого серця. 
За рік роботи на посаді муз. керівника 
дитячого садка ми остаточно впевни-
лися в намірі стати педагогами, як мама 
і тато. У 1998 році ти, мамо, закінчила 
ХНПУ і стала дипломованим спеціаліс-
том-вихователем. Здобуття вищої освіти 
далося тобі нелегко, бо за рік до отри-
мання диплому ти народила синочка 
і, щоб не брати академічну відпустку, 
їздила на навчання з немовлям. Тато, теж 
студент, із сином на руках чекав під две-
рима аудиторії, а ти на перервах вибіга-
ла, щоб погодувати дитину. Твої доньки 
рівно через два десятиліття, у 2018 році, 
стали студентками ХНПУ, бо твоя само-
віддана багаторічна праця, безмежна 
любов до дітей і  професії надихнули 
нас стати педагогами.

Нещодавно ти, матусю, перенесла 
складну операцію. Щиро бажаємо тобі 
швидкого одужання і зичимо міцного 
здоров’я та довголіття. Будь завжди 
молодою, усміхненою і щасливою. Ми 
тебе дуже любимо. Ти — найкраща мама 
у світі!»

Поради лікаря
обережно: кліщі!

Сезон кліщів уже у розпалі. Ці створіння з’являються вже за температури вище 8 °C, тому їх можна підчепити навіть за теплої зими.

Існує також розповсюджена думка, що 
вони можуть стрибнути на людину 

з дерева. Однак кліщі мешкають пере-
важно у  високій траві та кущах і  не 
здатні стрибати. Це не комахи. Кліщ — 
членистонога тварина, родич павуків 
та скорпіонів. Варто пам’ятати, що вони 
переносять інфекції.

Найперше укус кліща загрожує 
енцефалітом і хворобою Лайма, також 
відомою як бореліоз. І якщо першим 
заражаються одиниці, то бореліоз став 
серйозною проблемою для багатьох. 
Хвороба уражає нервову та серцево-
судинну системи, суглоби та опорно-
руховий апарат і може призвести до 
інвалідності.

Як і від інших життєвих неприємнос-
тей, стовідсоткового методу захисту від 

кліщів не існує, але є способи, які значно 
знизять ваші ризики.

Якщо ви зібралися на відпочинок 
на природі, одягніть світлий одяг (на 
ньому краще видно кліщів). Натомість 
слід не забувати про шкарпетки й від-
давати перевагу закритому вбранню. 
Використовуйте також спеціальні аеро-
золі, які відлякують кліщів. Намагайтесь 
ходити лише стежками там, де це можли-
во. Не забувайте, що, крім людей, жерт-
вами кліщів можуть стати й домашні 
тварини.

Після того, як ви прийшли з лісу чи 
парку, ретельно перевірте на наявність 
кліщів такі частини тіла: під пахвами, 
у вухах та біля вух, на шиї, усередині 
пупка, на вигинах колін і ліктів, у волоссі 
й біля нього, між ніг, навколо талії.

Якщо вкусив кліщ, бажано не зволі-
кати і звернутися до лікарні. Там його 
дістануть і передадуть у лабораторію 
на аналізи.

Якщо такої змоги немає, то варто 
обережно викрутити його пінцетом, 
розхитуючи в боки, а місце укусу обро-
бити спиртом. Якщо хоботок залишився 
у ранці, видалити його стерильною гол-
кою, після чого ретельно вимити руки 
з милом.

Якщо ви стали жертвою кліща, уваж-
но стежте за самопочуттям. У разі підви-
щення температури тіла, почервоніння 
місця укусу, відразу звертайтеся до свого 
лікаря.

Бажаю міцного здоров’я!
Т.І. Циганкова, лікар-терапевт  

вищої категорії

Турнір

міські змаГання з основ інформатики
Департамент освіти Харківської міської ради разом з ХНПУ імені Г.С. Сковороди та ХНУ міського господарства імені О.М. Бекетова 
провели турнір для учнів 5–7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

У складі журі працювали проф. Н.В. Олефіренко (заступ-
ник голови), проф. Л.І. Білоусова, викл. С.А. Веприк, викл. 

Л.П. Остапенко, доц. Н.І. Толяренко, доц. Н.О. Яциніна.
Цьогоріч це був ювілейний ХХ турнір. 
Турнір з основ інформатики спрямований на вдосконалення 

системи роботи з обдарованими учнями, підвищення інтересу 
учнів до вивчення основ інформатики та програмування, розви-
ток творчих здібностей школярів. Так турнір передбачає вико-
нання учасниками п’яти основних конкурсних завдань: захист 
проектів, конкурс художників, конкурс шифрувальників, кон-
курс знавців інформатики, конкурс програмістів. Завдання для 
трьох останніх конкурсів традиційно розробляє колектив кафе-
дри інформатики ХНПУ імені Г.С. Сковороди: проф. Л.І. Білоусова, 
проф. Л.Е. Гризун, проф. Н.В. Олефіренко, викл. Л.П. Остапенко, 
доц. Н.І. Толяренко. Розробка завдань є справжньою колектив-
ною винахідницькою роботою, оскільки кожне з них проходить 

всебічне обговорення, первинну апробацію, навіть добираєть-
ся художнє й стилістичне оформлення. Зазначимо, що, попри 
усталеність формату турніру, кожного року в зміст завдань не 
тільки вносяться оновлення, але й випробовуються інновації, 
змінюється форма подання завдань, змінюється автоматизована 
система обчислення результатів.

Турнір проводиться в командному форматі й цього року 
учасниками були 12 збірних команд районів міста та загаль-
ноосвітніх шкіл: «Galaxy» (Індустріальний район), «Лінукс» 
(Київський район), «Б.А.Н.А.Н.» (Немишлянський район), 
«Біткойн» (Новобаварський район), «Basic» (Основ’янський 
район), «Мегабайт» (Шевченківский район), команди Харківської 
гімназії № 144 (Московський район), Харківського технічного 
ліцею № 173 «Інфосек’юриті» (Слобідський район), Харківської 
гімназії № 86 «Оптимісти» (Холодногірський район), ХНВК № 45 
«Академічна гімназія» Шевченківського району «Четыре из 5», 
Харківської гімназії № 47 «Злі їжачки» (Шевченківский район). Усі 
школярі показали свою кмітливість, креативність, здатність ухо-
пити нову ідею, одержати стимул для поглиблення своїх знань 
з інформатики, а переможцями турніру стала збірна команда 
Київського району «Лінукс».

Участь у  підготовці, організації та проведенні таких 
змагань є однією із дієвих форм взаємодії закладів вищої 
педагогічної та загальної середньої освіти, яка сприятиме 
активізації професійного самовизначення учнів у напрямі 
сучасних ІТ-професій.

Н.В. Олефіренко, проф. каф. інф-ки, Л.П. Остапенко, викл. каф. інф-ки

Валеоклуб

здоров’я —   
основа життя людини

Доценти кафедри спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти 
І.М. Щербак та А.І. Галій разом зі студентами природничого ф-ту організували та 
провели засідання гуртка на тему «Здоров’язбережувальні технології».

Студенти та педагоги ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди, а саме природни-

чого ф-ту кафедри спеціальної інклю-
зивної i  здоров’язбережувальної 
освiти, розуміють необхідність стежи-
ти за своїм здоров’ям, підтримувати 
його та здоровий спосіб життя. На 
нашому ф-ті вже стало доброю тра-
дицією проводити засідання валео-
клубу, на якому студенти та педагоги 
із натхненням та задоволенням вирі-
шують питання щодо здоров’я.

Найактивнішу участь взяли такі 
студенти 33а групи: Тетяна Ілющенко, 
Діана Захарова, Дар’я Єрмачкова, 
Дар’я Кічка, Лоліта Грідасова; голова 
спілки молоді ф-ту, студент 51 групи 
Микола Осинський, голова валеоло-
гічного клубу Ганна Собко; студенти 
23 а групи: Лілія Чернявська, Марія 
Нємцова.

На засіданні були розглянуті питан-
ня про раціональне харчування, 
репродуктивне здоров’я, необхідність 
статевого виховання дітей, стреси та 
методи їх подолання. Також студента-
ми третього курсу була розроблена 
валеологічна соціальна та дискусійна 
гра «Лабіринти здоров’я», у якій сту-
денти 2, 3 та 5 курсів ставили питання, 
відповідали на них, обґрунтовуючи 
свою думку, та обговорювали власні 
відповіді.

Засідання пройшло в позитивній 
атмосфері, студенти здобули нові 
знання з питань здоров’я, кожен мав 
змогу висловити свою думку.

Здоров’я не можна купити, 
Здоров’я не можна знайти, 
Здоров’ю потрібно радіти 
І треба його берегти.

Тетяна Ілющенко, 33-А гр., природ. ф-т

Конкурс

«книГоманія–2019»
Доброю весняною традицією є проведення в Харківській обласній бібліотеці для дітей 
конкурсу «Книгоманія — 2019», який визначає найкращих читачів.

Цьогоріч, згідно з  традицією, до 
складу журі увійшли викладачі 

й співробітники каф. теорії і методики 
викладання філолог. дисциплін у початк. 
школі А.А. Ємець, В.О. Ємець та студенти 
3 курсу ф-ту початк. навч. Є. Баранцевич, 
К. Гречка, К. Костенко

За звання найкращого читача зма-
галися учні сьомих класів шкіл міста 
Харкова, Харківської, Луганської та 
Донецької областей. Вони презенту-
вали улюблені книжки, розповідали 
про письменників, дивували своїми 
саморобками. Суддів та глядачів вра-
зило, як учасники конкурсу перевтілю-
валися у своїх улюблених книжкових 
героїв, який органічний вигляд вони 
мали у своїх ролях. Здивував широ-

кий спектр авторів і  жанрів, яким 
діти надають перевагу. Виявилося, 
що семикласники дуже часто знайом-
ляться з досить «дорослими» творами. 
Приємно було дивитися й на творчість 
дітей: яскраві картини, ілюстрації, 
малюнки, аплікації, пісні, різноманіт-
ні вироби — чого тільки не показали 
учасники конкурсу.

Спостерігаючи за талановитими 
й  розумними учасниками, стає зро-
зуміло, що це майбутнє нашої країни. 
Я впевнена, що саме такі конкурси, як 
«Книгоманія — 2019», які популяризують 
читання, дають можливість дітям розкри-
вати свій потенціал та спрямовують їх на 
саморозвиток і самоосвіту.

К. Гречка, студ. ф-ту початк. навч.

Пам’ятаємо
5 червня виповнилось 80 років з  дня народження Балбенко (Халдей) Ольги 
Олександрівни.

Старше покоління співробітників фізико-математич-
ного ф-ту добре пам’ятає цю тендітну симпатичну 

жіночку, яка, без перебільшення, була серцем ф-ту, 
незалежно від посад, які вона обіймала — завідувач 
кафедри, заступник декана, декан. Її професійна діяль-
ність, найперше, як викладача, завжди була спрямована 
на якість знань студентів. Розуміючи складність курсу, 
який вона викладала, і намагаючись допомогти значній 
частині студентів, Ольга Олександрівна влаштовувала 
«нульові пари» для бажаючих. Ці заняття починались 

о сьомій ранку, і на них приходила більша частина студентів курсу. Уболівала 
за кожного і знала рівень підготовки всіх студентів. Видані нею посібники 
з електродинаміки та оптики використовуються в навчальному процесі до 
цього часу, а лабораторія з механіки, де Ольга Олександрівна проводила 
заняття носить її ім’я. Активна громадська робота органічно вписувалась 
у життєвий кругозір цієї людини: виступи перед різною аудиторією на будь-які 
теми, спілкування зі студентами й колегами не суперечило поведінці в житті.

Щороку, у день народження Ольги Олександрівни, на Салтівський цвинтар 
приходять випускники, які пам’ятають той час, який подарувала їм доля, звівши 
з прекрасною людиною і Вчителем.

Випускники фізмату 1970 р.
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Закордонний досвід

Cтажування 
у фінляндії

Викладачі каф. ЗП і  педагогіки вищої 
школи (д.п.н., проф. Л.Д. Зеленська та 

Л.С. Рибалко, к.п.н., доц. А.Д. Балацинова, 
к.п.н. А.М.  Цапко), теорії і  методики мис-
тецької освіти та диригентсько-хорової 
підготовки вчителя (к.п.н. В.О. Гуріна) стажу-
вались у Західно-Фінляндському коледжі 
м. Гуйттінен з метою опанування проектно-
го підходу в організації навчального про-
цесу в закладах освіти Фінляндії. Змістовно 
й доброзичливо пройшла зустріч з пред-
ставником відділу освіти в мерії м. Гуйттінен, 
незабутні враження справили візити до 
дитячого садка, початкової школи, гімназії 
та Фінського ун-ту. Освітні візити поєднува-
лись з інтенсивним вивченням англійської 
мови в міжнаціональному мультикультур-
ному середовищі та пізнанням культури 
Фінляндії. Стажування подарувало чудові 
знайомства з викладачами закладів освіти 
різних куточків України, що перейшли в про-
фесійну співпрацю й продовжуються надалі!

Важливо знати

тайм-
менеджмент

Навчання в ун-ті вимагає від студента 
значної мобілізації своїх можливостей 
для успішного входу в нове оточення 
і якісно інший ритм життєдіяльності.

Тайм-менеджмент (від англ. time 
management) — сукупність мето-

дик оптимальної організації часу для 
виконання поточних задач, проек-
тів та календарних подій.

Було проведено дослідження 
в соціальній мережі Instagram серед 
50 осіб студентської молоді віком від 
18 до 23 років.

Група відповідала на питання: Чи 
плануєте ви свій час? Якщо так, то 
як? Чи знайомі ви з поняттям «Тайм-
менеджмент»?

Виявилось, що 66 % опитаних 
не знайомі з  терміном «Тайм-
менеджмент» і не планують раціо-
нально свій час. 46 %, які чули про 
планування часу, схильні до того, 
щоб просто інколи записувати свої 
плани, але згодом забувають про це. 
Лише 15 % всіх опитаних з користю 
використовують свій час і  вміють 
правильно його планувати.

Усі мої спостереження і знання згру-
повано в прості поради, бо саме пора-
да відображає досвід окремо взятої 
людини, але його не варто сприймати 
як пряме керівництво до дії.

В ефективному плануванні часу 
студентом можна виділити такі етапи:

1) визначення мети своєї діяль-
ності в  цілому (дати відповідь на 
питання «навіщо мені це потрібно?»), 
конкретних етапів досягнення мети 
і шляхів щодо їх реалізації. Важливо, 
щоб мрія і мета не суперечили одне 
одному;

2) детальний аналіз розпорядку, 
відстеження витрат часу, визначен-
ня доцільності кожної дії (хроно-
метраж). Ця процедура допомагає 
виявити зайві, непотрібні справи, 
які займають велику кількість часу;

3) складання списку справ від-
повідно до матриці Ейзенхауера — 
поділ на термінові та важливі, важ-
ливі та нетермінові, термінові та 
неважливі, нетермінові та неважливі;

4) записування довго- і  корот-
кострокових планів (планування 
декількох років, року, місяців, тижнів, 
днів). Наявність подібного щоден-
ника дисциплінує і допомагає чітко 
бачити завдання, способи їх реалі-
зації та терміни виконання;

5) планування відпочинку і чергу-
вання різних видів діяльності;

6) застосування вольових зусиль.
Важливо усвідомлювати, що ніхто 

не може керувати часом, а  треба 
навчитися лише правильно розпо-
діляти обсяг виконання роботи, і пла-
нувати потрібно не час, який буде 
витрачено на виконання, а  обсяг 
роботи, який може бути зроблений 
за відповідний проміжок часу. І тому 
неправильно говорити, що не виста-
чає часу. Насправді це проблема 
компетентності і некомпетентності 
в  плануванні й  виконанні роботи. 
Тому тайм-менеджмент — це не вмін-
ня керувати часом, а вміння керувати 
роботою в часі та просторі.

Анна Омельченко, 5 М, укр. мовно-літ. ф-т

Випускники фізмату 1970 р., що зібралися  
для вшанування пам’яті Ольги Олександрівни



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.

Магістратура–2019
У 2019 році Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди здійснюватиме набір для отримання освітнього 
ступеня «МАГІСТР» (на основі освітніх ступенів бакалавра/спеціаліста/магістра) за такими спеціальностями:

012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня 
освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт, 
014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 025 Музичне 
мистецтво, 024  Хореографія, 014  Середня освіта 
(Образотворче мистецтво), 022 Дизайн, 014 Середня освіта 
(Історія), 014 Середня освіта (Географія), 014 Середня освіта 
(Українська мова і література), 035 Філологія (Українська 
мова і література), 014 Середня освіта (Англійська мова 
і література), 014 Середня освіта (Німецька мова і літе-
ратура), 014 Середня освіта (Французька мова і літера-
тура), 014 Середня освіта (Російська мова і література), 
231 Соціальна робота, 053 Психологія, 052 Політологія, 
054 Соціологія, 051 Економіка, 014 Середня освіта (Хімія), 
091 Біологія, 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я люди-
ни), 016 Спеціальна освіта, 014 Середня освіта (Природничі 
науки), 014 Середня освіта (Математика), 014 Середня осві-
та (Фізика), 014 Середня освіта (Інформатика), 081 Право, 
073 Менеджмент

Прийом документів на денну та заочну форми 
навчання відбудеться з  10.07.2019 р. до 31.07.2019 р. 
(окрім спеціальностей 051 «Економіка», 052 «Політологія», 
053 «Психологія», 054 «Соціологія», 073 «Менеджмент», 
081 «Право»).

Прийом документів на денну та заочну форми 
навчання за спеціальностями: 051  «Економіка», 
052 «Політологія», 053 «Психологія», 054 «Соціологія», 
073  «Менеджмент», 081  «Право») відбудеться: 
з 10.07.2019 р. до 23.07.2019 р.

Додатковий прийом документів на денну та заочну 
форми навчання за наявності вакантних місць ліцензова-
ного обсягу виключно за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб відбудеться: з 02.09.2019 р. до 13.09.2019 р.

Термін навчання на денній та заочній формі стано-
вить1 рік 4 міс.

Вартість навчання (2019–2020 н. р.):
– денна форма — 16140 грн/рік (за весь період навчання 

(14 місяців) — 22596 грн.);
– заочна форма — 14810 грн/рік (за весь період навчан-

ня (14 місяців) — 20734 грн).

З усіх питань щодо вступу у  2019  році можна 
звернутись до ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди:

61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2
тел.: (0572) 68–14-34, сайт: http://hnpu.edu.ua
e-mail: priimalna@hnpu.edu.ua.

Інновації

практична філософія   
і нова українська школа

16 травня на базі НАПН України відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Практична філософія і нова українська школа». 
Ініціатором проведення конференції виступив наш ун-т. Метою було визначення й обговорення загальних освітньо-філософських питань, 
пов’язаних з модернізацією української освіти в постнеокласичну добу. Основні напрями роботи конференції: освіта як чинник національного 
самоствердження України, алгоритм виховання гармонійної і культурної людини; Z-покоління: що має знати вчитель Нової української 
школи, професія вчителя у площині філософської рефлексії, критерії якості шкільної освіти у світлі філософських рефлексій, філософія 
для дітей; модернізація шкільної освіти: західний та український досвід та інші.

Відкрив конференцію і виступив з допо-
віддю «Модернізація освіти в контексті 

загальноцивілізаційних змін» президент 
НАПН України, д. філософ. н., проф., акаде-
мік НАН та НАПН України Василь Кремень, 
який акцентував увагу на необхідності 
реформування вітчизняної системи освіти 
та посилення її суспільної значущості. Цю 
тезу у своїй доповіді продовжив академік 
екретар відділення вищої освіти НАПН 
України, член-кор. НАПН України, д. філо-
соф. н., проф. П.Саух, який проаналізував 
характерні риси нового «Z»-покоління 
та особливості роботи в контексті Нової 
української школи.

Професори нашого ун-ту Т. Довженко, 
І.Дорожко, М.Триняк, Н.Радіонова взяли 
активну участь в обговоренні основних 
питань, заявлених на конференції. Так 
у своїй доповіді д. філософ. н., проф. каф. 
соціології, політології та культурології 
О. Роговський зауважив, що реформу-
вання освіти відбувається в складних 
умовах не лише зовнішніх викликів 
і загроз, а й внутрішніх дилем, які став-
лять молодь у становище складного 
вибору між практичними, моральни-
ми імперативами і власними потреба-
ми й бажаннями, тобто проблемами, 
які носять переважно філософсько-
етичний характер. Виступаючи в дис-
кусії, д. філос. н., проф. каф. філософії 
Н. Радіонова зауважила, що оскільки 
Нова українська школа має виступати 
потужним чинником цементування 
нації, доцільно розглянути її потенці-
ал на більш високому рівні абстракції, 
зокрема в опціях освіти, яка асоціюєть-
ся зі Школою з великої літери та прита-
манна сучасним західним розвинутим 
соціумам. Підсумовуючи, Н.Радіонова 
наголосила, що національне само-
ствердження України неможливе без 
національної самоповаги й шанобли-

вого ставлення до власного освітнього 
і наукового потенціалу.

Упродовж обговорення теми конфе-
ренції були цікавими виступи провідних 
фахівців: д.пед. н., проф., проректора 
з наукової роботи Луганського НУ імені 
Тараса Шевченка Л. Ваховського, який 
розглянув шкільну освіту в  контексті 
постнеокласичної раціональності. 
Проблему виховання основ академічної 
доброчесності як передумови і складо-
вої забезпечення якості шкільної освіти 
розкрив у своєму виступі д. філософ. н. 
М. Бойченко (КНУ імені Т. Шевченка — Ін-т 
педагогіки НАПН України). Л.Кондратенко, 
д. психол. н., провідний наук. співробітник 
лабораторії психодіагностики та науко-
во-психологічної інформації Ін-ту пси-
хології імені Г.С. Костюка НАПН України 
наголосила, що кожне нове покоління 
відрізняється від попереднього, що 
сучасна школа втратила монополію на 
пояснення світу.

За результатами обговорення було 
запропоновано: визнати ключову роль 
філософії в духовному оновленні україн-
ського суспільства та ідейному забезпе-
ченні його стійкого розвитку, посилити 

роль філософського експертного знання 
в розробленні ключових завдань рефор-
мування освіти, розширити і поглибити 
філософську підготовку майбутніх учите-
лів і вихователів, доповнивши програмові 
опції нормативними курсами з практичної 
філософії, філософської педагогіки, етики, 
філософії політики і права, а також філо-
софії для дітей.

Наприкінці  конференції  відбулося 
нагородження освітян.

За вагомий особистий внесок у роз-
виток освіти і  науки України, високий 
професіоналізм і плідну працю з Ін-том 
педагогіки НАПН України та з  наго-
ди Дня науки України академік НАПН 
України, заслуж. працівник народної 
освіти України, ректор ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди І.Ф. Прокопенко і член-
кор. НАПН України та зав. каф. філосо-
фії М.Д.Култаєва були нагороджені 
медаллю «Академік М.Д. Ярмаченко». 
Почесними грамотами Ін-ту педагогіки 
НАПН України були відзначені провідні 
професори нашого ун-ту: Н.В. Радіонова, 
Т.О. Довженко, М.В. Триняк, І.І. До -
рожко, О.М. Роговський.

Ганна Корж, к.філос. н.,доц. каф. філософії

Конкурс

«печерські каштани»
Вітаємо наших студенток-дизайнерів ф-ту мистецтв Діану Дегтар, Галину Погорєлову, Катерину Шиндлєр, Ольгу Рибку, Олену 
Вуй, які пройшли до фіналу ХІХ Міжнародного конкурсу молодих дизайнерів «Печерські каштани» (з 27.05 по 1.06.2019 р., м. Київ).

Конкурс проводиться 
за підтримки МОН 

України з метою реаліза-
ції творчого потенціалу 
студентів-дизайнерів.

Творча концепція цьо-
горічного конкурсу  — 
«Усвідомлена мода!»

Sustainable fashion  — 
напрям у  моді, поклика-
ний стримати надмірне 
споживання суспільством 
ресурсів планети, а також 
закликає людство більш 
вдумливо і свідомо вико-
ристовувати багатства 
нашої екосистеми, зокрема 
й одяг, взуття тощо.

Промови японською

перший конкурс   
у новій ері reiwA

17 травня 2019 р. на базі Регіонального центру японської культури та освіти ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди пройшов 17-й харківський міський конкурс промов японською мовою. 
Організатором конкурсу виступила кафедра східних мов ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Більшість учасників є  студентами 
нашого ун-ту, але також були й пред-

ставники з ХНУ імені В.Н. Каразіна. Зі 
вступним словом конкурс відкрила зав. 
каф. східних мов Н.В. Руда.

Членами журі були викл. каф. схід-
них мов ХНПУ імені Г.С.  Сковороди 
Ю.Г. Локшина, ст. викл. каф. східних і євро-
пейських мов Ін-ту сходознавства і між-
народних відносин «Харківський колегіум» 
Т.В. Жук та перекладач ПП «Веб-технології» 
Б.І. Константінов, випускник нашого ун-ту, 
переможець Всеукраїнського конкурсу 
промов з японської мови 2008 року.

Цього року було представлено широке 
розмаїття тем для промов: «Міфи про без-
пеку відеоігор», «Вплив аніме на психіку 
дітей», «Стріт-арт — це вандалізм чи мисте-
цтво?», «Як монети Римської Імперії потра-
пили до Японії?», «Моя плідна робота» та 
інші. У ролі ведучих виступили студентки 
IV курсу нашого ун-ту Поліна Сторчак 
і Маргарита Юрченко.

І місце посіла студентка ІІ курсу нашо-
го ун-ту Поліна Головко з темою «Чому не 
варто боятися фемінізму?»; ІІ — Тамара 
Дитиняк, студ. ІІІ курсy ХНУ ім. Каразіна 
з темою «Оптимістичний сіті-поп Японії 
80-х»; ІІІ у  — студ. ІІ курсу ХНПУ імені 
Г.С.  Сковороди Марія Арцаблюк, яка 
виступала з темою «Як говорити «ні»». Усі 
учасники отримали сувеніри, а призери ще 
й книжки японських авторів.

Вікторія Ващенко презентувала проект 
студентів 1-го курсу «Нова ера в Японії». 
У презентації було зазначено, що 1 травня 
новий імператор Нарухіто приступив до 
своїх обов’язків та почалася нова епоха 
під назвою “Reiwa”, що означає «гармонія 
і стабільність». Студенти 4-го курсу Поліна 
Сторчак, Маргарита Юрченко, Дар’я 
Семенова, Максим Куніцин та Анжеліка 
Манько виступили перед учасниками 
та гостями конкурсу з  жвавою піснею 
«Makudonarudo», яка одразу ж завоювала 
симпатію аудиторії.

Заключне слово надали шановним 
членам журі. Б.І. Константінов зазначив, 
що 17-й конкурс промов припадав саме 
на 17-те число, що здається трохи навіть 
містичним. Т.В.  Жук відмітила високий 
рівень виступів. А Ю.Г. Локшина побажала 
учасникам наснаги, а призерам — успіху 
у Всеукраїнському конкурсі промов, що 
відбудеться в Києві у жовтні цього року.

О. Самофалова, студ. 4 курсу  
ф-т іноз. філології

Міжнародні зв’язки

З 20 по 30 травня в  Китайській 
народній республіці перебувала деле-
гація університету в складі проректора 
з наукової роботи проф. Ю.Д. Бойчука, 
проректора з  навчально-наукової 
роботи проф. Н.М.  Якушко та заві-
дувачки центру міжнародного співро-
бітництва і  міжнародної освіти проф. 
Л.С.  Калашник. Метою поїздки було 

подовження терміну дії договорів про 
творчу співпрацю з  Хебейським уні-
верситетом (м. Шицзячжуан, провінція 
Хебей, схід Китаю), Ханьшанським педа-
гогічним інститутом (м. Чаочжоу, провін-
ція Гуандун, південь Китаю) і укладання 
договору з Хейлунцзянським універси-
тетом (м. Харбін, провінція Хейлунцзян, 
північно-східний Китай).

Семінар

сучасна академічна комунікація
Упродовж 2018–2019 н. р. на ф-ті 

славістики проходили зустрічі філоло-
гів у колі учасників науково-методич-
ного семінару «Сучасна академічна 
комунікація». Роботу семінару орга-
нізовувала проф. С.К.  Криворучко. 
Окрім гостей університету к. ф. н., доц., 
зав. каф. мовної підготовки ХНУ імені 
В.Н.  Каразіна О.С.  Валіт та заст. дир. 
Барвінківської ЗОШ №  1 Г.В.  Щолок, 
з  доповідями виступили проф. ф-ту 
С.К. Криворучко та Л.В. Гармаш. 4 черв-
ня 2019  р. до семінару долучилася 
проф. каф. естетичного виховання та 
технологій дошкільної освіти, коорди-

натор наукової роботи ф-ту дошкіль-
ної освіти, кер. науково-методичної 
лабораторії з  охорони розвитку та 
вдосконалення голосу представників 
голосомовних професій Л.Є. Перетяга. 
Для обговорення була представлена 
доповідь «Формування голосової куль-
тури викладача». Л.Є. Перетяга привер-
нула увагу до професійних голосових 
проблем фахівців, зробила акцент на 
профілактичних заходах, які дозволять 
полегшити роботу та уникнути профе-
сійних проблем у майбутньому, якщо 
дотримуватися здорового грамотного 
стилю життя.

Спорт

підсумки спортивноГо року 
2018/2019

Традиційні змагання щорічної Спартакіади ХНПУ були проведені в повному обсязі, 
з 8 видів спорту серед чоловіків та 7 видів спорту серед дівчат.

У командній першості серед дівчат: 
І місце — ф-т іноземної філології, ІІ — 

природничий, ІІІ — фізмат.
У командній першості серед чоловіків: 

І місце — фізмат, ІІ — природничий, ІІІ — 
історичний.

У загальнокомандній першості серед 
ф-тів: І місце — фізмат, ІІ — природничий, 
ІІІ — ф-т початкового навчання.

Більш детально з виступами збірних 
команд усіх факультетських змагань можна 
ознайомитися на сторінках Спортклубу 
офіційного сайту ХНПУ та на Фейсбуці.

Студенти ХНПУ брали участь і в облас-
них щорічних студентських змаганнях 
«Спорт протягом життя», зокрема з шахів, 
шашок, настільного тенісу, бадмінтону, 
тхеквондо ВТФ, лижних перегонів, легкої 
атлетики, легкоатлетичного кросу, спор-
тивного орієнтування, греко-римської та 
вільної боротьби, самбо, плавання, черлі-
дингу, дзюдо, скелелазіння, фехтування, 
футзалу, футболу, баскетболу, волейболу 
серед чоловіків та жінок. Багато років 

поспіль наш університет виборював ІІІ 
загальнокомандне місце в цих змаганнях. 
На жаль, у цьому році ми посіли лише IV 
місце, поступившись усього 3 очками 
Національному юридичному університету.

Також уже завершилися змагання XIV 
літньої Універсіади України. Наш уні-
верситет був представлений на змаганнях 
з художньої гімнастики та фехтування. 
Дівчата-гімнастки та хлопці-шпажисти 
вибороли І командне місце.

За результатами спортивних досяг-
нень у 2018/19 н. р. наші студенти-фех-
тувальники вибороли путівки на змагання 
Всесвітньої літньої Уні вер сіади-2019: 
Ян Сич (економ. відділення юридичного 
ф-ту) та Євген Горбачук (ф-т фізвиховання 
і спорту).

Навчальний рік для студентів завершив-
ся, а наші спортсмени ще будуть змагатися 
на міжнародній арені. Бажаємо їм успіху, 
перемог та рекордів!

І.В. Кривенцова, доц.,  
голова Спортклубу ун-ту

4
Запрошує  
на навчання

інститут 
підвищення 

кваліфікації, 
перепідГотовки

До магістратури зі спеціальності 
073 «Менеджмент» (за освітніми про-
грамами «Менеджмент організацій і адмі-
ністрування» та «Управління навчальним 
закладом») осіб із базовою освітою: бака-
лавр, спеціаліст, магістр — педагогічних 
та непедагогічних спеціальностей.

Форми навчання: денна та заочна.
Термін навчання: 1рік 4 місяці.
Навчання в  ІПКП здійснюється на 

комерційній основі за договором із 
фізичними та юридичними особами.

Вартість контракту: 16 140 грн. за рік 
(для денної форми навчання), 14 810 за 
рік (для заочної форми навчання).

Додаткові можливості: паралельне 
навчання (одночасне навчання за різ-
ними спеціальностями, на різних ф-тах, 
у різних вишах). Вартість паралельного 
навчання в ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
складає 50 % від вартості контракту.

Документи приймають  
з 15 березня до 15 вересня.

Вступне випробування за окремим 
графіком.

ІПКП запрошує на підвищення кваліфі-
кації за всіма ліцензованими й акредито-
ваними в університеті спеціальностями 
керівників, учителiв, вихователів закладів 
дошкільної і загальної середньої освіти, 
викладачiв вишiв I–II рiвнів акредитації.

Форми навчання: заочна, дистанцій-
на (без відриву від виробництва).

Термін навчання: 1 місяць.
Вартість контракту: 700 грн.
Перелік документів
1. Заява, договір (заповнюють на гото-

вих бланках за місцем подання докумен-
тів). 2. Диплом (про вищу освіту) та ксе-
рокопія диплому. 3. Ксерокопія додатка 
до диплому. 4. Паспорт. 5. Ксерокопія 
паспорту (на одному аркуші стор. 1, 2, 
12). 6. Ксерокопія закордонного паспор-
ту (прізвище, ім’я). 7. Ксерокопія іденти-
фікаційного номеру. 8.  Направлення 
(бажано). 9. Ксерокопія свідоцтва про 
одруження (якщо було змінено прізви-
ще). 10. Медична довідка 086-О. 11. Копія 
трудової книжки (перша й остання сто-
рінки), копія військового квитка або 
приписного свідоцтва (для чоловіків). 
12. Шість фотокарток 3×4.

Наша адреса: 61168, м. Харків, вул. 
Валентинівська (Блюхера), 2, (ст.  м. 
Студентська), педуніверситет, Інститут 
підвищення кваліфікації, перепідготов-
ки, корпус В, кімната № 208/1.

Телефони:  68–48-35 (приймальна 
комісія), 68–02-92 (директор ІПКП).

Сайт ІПКП: ipohnpu.in.ua (рубрика 
«Абітурієнтам»)

E-mail: ipkp208v@ukr. net

Поетична сторінка
вільям шекспір. сонет 21

Отнюдь, я не похож на тех поэтов,  
Кто мира красоту и благодать 
В своих стихах приукрашает, 
Чтоб сердце девушки завоевать.
Они поют о солнце и луне, 
О всех богатствах океана, 
И всём, что есть здесь на земле 
Твердят поэты безустанно.
Хоть и я,

являясь искренне влюбленным,
Не устаю в стихах писать о том, 
Как женщину свою родную 
Окутал всем своим теплом.
Она прекрасна, что уж тут таить, 
Как все, кто матерью рожден на свет, 
И не блеском чудным — звездным 
Я так заботливо согрет.
И пусть все те глупцы

рассказывают сказки,
Таких поэтов существует рать. 
Но я свою любимую хвалить не буду, 
Я не намерен ею торговать.

Переклад Валерії Хроль, 3 к. ф-т іноз. філол.


