
ШАНОВНЕ СТУДЕНТСТВО!
Від імені всього студентського активу нашого ун-ту вітаємо з нашим молодіжним 
святом.

Міжнародний день студента — це 
свято всіх, хто зберігає в  душі 

вогонь новизни та креативності 
кожного дня. Ваші успіхи й здобутки 
в навчанні, науці, спорті та громадській 
діяльності є важливим і суттєвим дока-
зом цього. Творчо мислити, прагнути 
пізнавати незвідане, висувати перед 
собою мету і досягати свого — таким 
має бути кредо сучасного студента.

Зичимо вам творчого натхнення, 
наполегливості та успіхів у всіх добрих 
починаннях, здійснення юнацьких 
мрій і  життєвих планів. Нехай ваші 
молоді серця наповняться святковим 
настроєм і радістю, а у ваших серцях 
назавжди збережеться романтика сту-
дентських літ.

З повагою — Карина Катриченко,  
Голова Спілки студентів та молоді

ТИЖДЕНЬ СТУДЕНТСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ

Традиційно з 11 по 16 листопада 
до Міжнародного дня студен-

та Спілка молоді ун-ту організовує 
Тиждень студентського самовря-
дування, основною метою якого 
є  всебічний розвиток особистості 
майбутнього вчителя, формування 
лідерських та організаторських нави-
чок, створення моделі активної твор-
чої діяльності студентів і виховання 
соціально свідомих та активних 
громадян.

У понеділок студентські кура-
тори та першокурсники відвіда-
ють тренінги «Права та обов’язки 
студентів», «Соціальний інтелект», 
«Робота в команді». Активісти ф-тів 
стануть учасниками ділової гри 
«Студентський деканат».

У вівторок студентство ун-ту отри-
має нові цікаві образи під час інтелек-
туально-розважальної гри «Мафія» на 
базі гуртожитків №3, №4. Також у гурто-
житках відбудеться акція «Знайомтесь, 
це моя кімната».

У середу випускники Школи лідера, 
колишні активісти ССМ, зберуться на 
Круглий стіл «Школа молодого лідера 
крізь роки: Шлях від факапів до успіху». 

У четвер буде урочисте засідання 
Дебатного клубу ХНПУ та поїздка до 
дитячого будинку з волонтерською 
акцією «Зігріймо дитячі серця».

У п’ятницю гарним завершен-
ням робочого тижня стане квест 
«Головоломка ХХІ» на території парку 
імені М. Горького.

Спілка студентів та молоді

ДО ДНЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ

Студенти різних факультетів і спеціальностей нашого університету під-
тримали традицію до Дня української писемності та мови й написали 

Всеукраїнський диктант національної єдності. Дякуємо всім, хто плекає і цінує 
українське слово, за підтримку цієї надзвичайно важливої акції!

ВИБОРИ В ПРОФКОМІ
8 листопада пройшла XIX звітно-виборча конференція Первинної профспілкової 
організації студентів ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

У заході взяв участь ректор ун-ту, 
акад. І.Ф. Прокопенко. Зі звітною 

доповіддю виступила голова проф-
спілкового комітету С.А. Білецька, яка 
очолювала організацію з 2013 року. 
На конференції було обрано нового 
Голову ППОС — Дмитра Прочкарука, 
студ. V курсу істфаку, заст. голови — 

Ксенію Коваленко, студ. III курсу ф-ту 
початкового навчання та новий склад 
комітету, до якого ввійшли 15 осіб. 
Постанову конференції було при-
йнято одноголосно. Новому складу 
Профкому студентів бажаємо плідної 
роботи щодо захисту прав та інтересів 
молоді, яка навчається!

З МІЖНАРОДНИМ  
ДНЕМ СТУДЕНТА!

Шановні студентки й студенти, аспіранти й докторанти, 
професори й викладачі, співробітники університету!

Вітаю всіх вас з Міжнародним днем студентів, що відзначається щорічно 
17 листопада в пам’ять 1000 празьких активістів студентського руху, які 

виступили з протестом проти окупації Чехії гітлерівською Німеччиною. Свято 
символізує міжнародну солідарність і активну позицію студентів світу. Сучасне 
покоління студентів готове до захисту свободи, демократії, миру, прав молоді 
на навчання, роботу та її щасливе майбутнє.

Я пишаюсь успіхами студентів-сковородинівців і високоефективною педаго-
гічною діяльністю старшого покоління, які виступають із цікавими проєктами та 
ініціативами в університеті, у регіоні, в Україні. Наші студенти для багатьох своїх 
однолітків в інших університетах є взірцем у навчанні, науці, творчості, спорті, 
волонтерській і громадській діяльності, патріотизмі, вірності кращим традиціям 
козацтва і народу України. Вони показують зразки активної участі в розбудові 
сучасної освіти, формують у собі кращі риси освіченого громадянина, патріо-
та, професіонала, як годиться молодим лідерам, які готові сумлінно служити 
інтересам людей. Сучасному поколінню студентів властиве творче мислення, 
прагнення пізнавати незвідане, уміння ставити високу мету і досягати її.

Вітаючи зі святом, зичимо всім вам наполегливості в навчанні, натхнення 
у творчості, нових рекордів у спорті, здійснення особистих найсміливіших 
планів. Нехай ваше життя буде мирним, щасливим і радісним. Спішіть робити 
добро, і нехай береже вас Господь!

З повагою
І. Прокопенко, ректор
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З ДНЕМ ЗНАНЬ!
!

Газета Харківського національного  
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Міжнародні зв’язки

ДЕЛЕГАЦІЯ З ХАНЬШАНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
30 жовтня 2019 р. у нашому ун-ті відбулась офіційна зустріч керівництва на чолі з ректором акад. І.Ф. Прокопенком з делегацією Ханьшанського педагогічного ун-ту (КНР).

Під час зустрічі були обговорені 
питання співпраці в напрямку ака-

демічної мобільності наших студентів, 
підготовки спільних науково-освітніх 
проєктів та досліджень.

Гості відвідали Китайській куль-
турний центр, музеї ХНПУ імені 
Г.С.  Сковороди, Залу Олімпійської 
слави ф-ту ФК і спорту та познайоми-
лись з роботою ф-ту іноземної філології 
та укр. мовно-літ. ф-ту, худграфу, ф-ту 
мистецтв.

В інтерв’ю нашому кореспонтенту 
проректор Ханьшанського ун-ту Чен 
Ялинь відзначив, що це його первший 
приїзд в Україну. Осінній Харків йому 
дуже сподобався: красивий, чистий, 
комфортний. Кожен з ф-тів, які гість 
відвідав у  нашому ун-ті, мають, на 
його погляд, свою специфіку, з якою 
він знайомий, бо в  Ханьшанському 
ун-ті (близько 10 тис. студентів, 19 ф-тів 
і  59 спеціальностей на бакалавраті) 
також є подібні ф-ти й спеціальності. 
Серед студентів різних ф-тів і  ун-тів 
організуються різні заходи, конкурси, 

зустрічі. На урядовому рівні велика 
робота проводиться з пропаганди фіз-
культури й спроту, тому матеріальна 
база спортивних споруд дуже гарна, 
а студенти можуть займатися в різних 
секціях. Є також університетські спор-
тивні команди з ігрових видів спорту та 

китайських шахів. На кожному ф-ті вла-
штовуються спортивні змагання серед 
студентства та викладацького складу. 
І хоча спортивний факультет є одним 
із найстаріших, але відомих, чемпіонів, 
на жаль, поки не підготував — надто 
велика конкуренція серед спортсменів.

Приблизно 50 % випускників ідуть 
працювати в школи або обирають інші 
професії в магістратурі, які не пов’язані 
з викладацькою діяльністю.

Існує тенденція запрошувати іно-
земних викладачів на мовні спеці-
альності. У  Китаї професія вчителя 
користується популярністю й пова-
гою, а заробітна плата в порівнянні 
з іншими професіями досить висока, 
причому, наприклад, у Шанхаї вона 
набагато вища, ніж в  інших містах. 
Крім того, щорічно відбувається 
зростання оплати роботи вчителів. 
Дефіциту вчителів немає, навіть 
є конкуренція на вчительське місце 
у великих містах. Молодим одиноким 
викладачам на 2 роки надається гур-
тожиток.

Пан Чен Ялинь подякував керів-
ництву нашого ун-ту за запрошення 
й співробітництво й побажав, щоб наші 
студенти гарно навчались, а викладачі 
жили багато й щасливо.

Підготували І. Бикова, С. Науменко, 
Ю. Лебеденко

День кар’єри

МАГІСТРИ ВИЗНАЧИЛИСЬ ІЗ МАЙБУТНІМ
29 жовтня 2019  р. у  нашому ун-ті 

відбувся День кар’єри для випускників 
(магістрів) денної форми навчання. До 
складу створеної комісії увійшло керів-
ництво у-ту на чолі з ректором акад. 
І.Ф. Прокопенком. За прогнозом центру 
профорієнтації та працевлаштування 
в грудні 2019 р. ун-т закінчують 1092 
магістри. 576 — випускники стаціонару. 
Із них навчалися за рахунок державно-
го бюджету 250 осіб, за контрактом — 
326 осіб. Іноземці — 22 особи. 429 магі-
стрів закінчують заочне відділення 
і  87  — Ін-т підвищення кваліфікації 
медпрацівників і менеджменту освіти. 
До установ освіти та інших державних 
установ працевлаштовано понад 50 % 
магістрів, які навчалися на стаціонарі 
за держзамовленням. Переважна біль-
шість з них уже працює в закладах осві-
ти. Близько 2 % випускників-магістрів 
бажають продовжити навчання в аспі-
рантурі. Решта визначаються і планують 
займатися працевлаштуванням після 
закінчення навчання. Серед випускни-
ків 2019 р. 7 інвалідів, 12 сиріт.

Пропонуємо до вашої уваги інтерв’ю 
з деякими випускниками:

Оксана Науменко, укр. мовно-літ. 
ф-т: «Я підписала договір на працевла-
штування в Русько-Тишківський ліцей 
Циркунівської сільради, де вже викладаю 
рідну мову та літ-ру в  6, 7, 8  класах. 
Робота подобається. Учні сприймають 
мене добре, люблять вивчати вірші, 
декламувати їх на уроках, брати участь 
у  квестах, дітлахам подобаються 
молоді вчителі. Правда, працювати 
важко, великі класи не діляться на групи, 
немає сучасного обладнання. Улюблені 
викладачі, особливо Т.В.  Беляева та 
О.А. Олексенко, дали нам гарну лінгвіс-
тичну підготовку. Моя мрія — втілити 
ідеї НУШ і в старших класах. Я — учитель 
за покликанням. Розумію, що матері-
альне забезпечення вчителів у школах 
низьке (мама — учитель математики), 
але мій хлопець готовий бути чолові-
ком учительки й допомагати в усьому. 
Моє життєве кредо: Не можна бути 
неправим, роблячи гарні речі».

Дар’я Гончарова, ф-т початк. 
навч.: «Уже працюю вчителем у 1 класі 
Харківського НВК «Очаг». Робота цікава, 
багато нестандартних рішень, твор-
чості. У класі всього 11 учнів, що дуже 
полегшує роботу. Удячна університету, 
що допоміг розвинути мої здібності до 
малювання й  музики. Запам’ятались 
найбільше викладачі В.О. Шишенко та 
Л.С. Філатова. Я з Рубіжного Луганської 
обл., але вся сім’я, крім бабусі, виїхала. 
Сподіваюся залишитися в Харкові».

Дмитро Стрельников, ф-т 
іноз.  філології: «Працюю в  компа-
нії Greengo Landscaping менеджером 
з логістики. Був півроку на стажуванні 
в провінції Хайнань (КНР), де багато чому 
навчився. Мрію самореалізовуватися 
в професійному плані й хобі — музиці 
(я граю на гітарі, співаю, почав писати 
пісні). Мені подобається житии в Україні, 
а виїжджати за кордон можна тільки 
для того, щоб побачити світ і чомусь 
навчитися. Мій принцип життя: Не 
бійся робити помилки, треба йти впе-
ред до своєї мрії, щоб реалізувати її».

Денис Бондаренко, фіз.-мат. ф-т: 
«Працюю в  Харківському приватном 
НВК «Благовіст» заст. директора з навч. 
виховної роботи 3-й рік і викладаю фізи-
ку. Намагаюсь прищепити любов до 
свого предмету, бо фізика — це все, що 
нас оточує. Під час навчання отримав 
досвід роботи студентського само-
врядування, навчався на відмінно, був 
«Студентом року — 2017», студент-
ським куратором І курсу, де і знайшов 
свою долю. Тетяна Капустинська, 
також фізик, зараз навчається на 5 
курсі. Ми вже подали заяву, наше весілля 
відбудеться в жовтні 2020 року. Планую 
вступити на вечірню аспірантуру до 
проф. С.Т.  Золотухіної, захистити 
кандидатську дисертацію, потім док-
торську й  стати проректором уні-
верситету. Я родом із м. Слов’янська, 
але я вирішив залишитись у Харкові, 
місті, у якому можна себе реалізувати. 
Збираюсь купити квартиру. Мій прин-
цип: Завжди йти вперед, не зупиняючись 
на досягнутому».

Підготували І. Бикова, Ю. Лебеденко

Фотовітрина

 Магістри дошфаку та худграфу з деканами Т. Танько та А. Губою
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Семінар

ЧАРИ ВИСОКОЇ НАУКИ
19 вересня 2019 р. на базі ХНПУ імені Г.С. Сковороди відбувся міжнародний семінар і підбиття підсумків стажування, яке проходило 
в режимі он-лайн в медичному центрі Університету Утрехта (Нідерланди).

Ініціатором семінару виступила зав. 
каф., д.  наук з  ФВ і  спорту, проф. 

Ж.Л.  Козіна. Міжнародний семінар 
і  міжнародне стажування, яке було 
напередодні, були присвячені сучас-
ним методам дослідження нервових 
шляхів у центральній і периферичній 
нервовій системі. Автором найбільш 
сучасної програми, що дозволяє точно 
розшифровувати дані магнітно-резо-
нансної томографії у  дослідженнях 
центральної і периферичної нервової 
системи, є Олександр Ліманс, д. фізич-
них  н., зав. лабораторією PROVIDI, 
Лауреат Міжнародної премії USERN 
в галузі медичних наук 2016 року.

Завдяки розробкам Олександра 
Ліманса стався якісний стрибок у сучас-
ній світовій діагностичної медицині, 
дослідженнях системи управління 
рухами та іншими функціями організму. 
Стало можливим виявлення таких про-
цесів, як зміни або руйнування нерво-
вих зв’язків на початкових стадіях при 
хворобах Альцгеймера, Паркінсона, 
післяопераційний прогноз і  точне 

визначення уражених ділянок мозку 
і в інших органах, діагностика уражених 
ділянок при травмах нервової системи, 
при дитячих церебральних паралічах, 
епілепсії. Це має важливе значення для 
розуміння процесів управління рухами 
і пізнавальними функціями з боку цен-
тральної нервової системи, що особли-
во важливо для педагогіки, психології, 
спортивної науки.

Олександр Ліманс на урочистому 
засіданні Вченої ради разом з філосо-
фом з Німеччини Крістофом Астмусом 
був удостоєний звання Почесного 
Доктора ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Стажування і семінар, у яких взяли 
участь понад 50 представників різних 
ВНЗ не тільки Харкова, але й інших міст 
України, проходило з 19.06 по 12.10 
2019 року. На семінарі Олександр 
Ліманс виступив з  доповіддю: 
«Авторська програма в дослідженнях 
нервової системи». Слухачі були захо-
плені незвичайним поєднанням висо-
кого наукового рівня доповіді з просто-
тою, красою і гумором його викладу. 

Свобода в  спілкуванні, відвертість, 
ілюстрації, цитати й думки про різні 
аспекти життя й факти біографії самого 
вченого створили незабутнє враження 
чарів високої науки.

Також з  доповіддю «Можливості 
застосування візуалізації нервових 
волокон головного мозку в медицині, 
спорті, педагогіці, реабілітації» висту-
пили д. психол. н. Хуліан Марино і Хуан 
Круз (Ун-т Чубути (Аргентина). Учені 
узагальнили матеріал, який слухачі 
вивчали під час стажування, пояснили 
деякі складні поняття й концепції.

Усі учасники отримали сертифікати 
та можливість зробити дружнє фото 
разом з організаторами та іноземни-
ми гостями.

Дякуємо нашим гостям, зокрема 
Ганні Олександрівні Князь (ф-т іноз. 
філології) за професійний переклад, 
керівництву ун-ту за теплий прийом, 
душевність і відкритість до зарубіжних 
колег!

Ж. Козіна, проф., зав. каф. олімп.  
і проф. спорту, спорт. ігор і туризму

Бібліотека

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
Головним завданням бібліотеки є створення, зберігання та забезпечення доступу користувачів до інформаційних ресурсів за 
сучасними вимогами.

Для цього наукова бібліотека вико-
ристовує як реальний, так і вірту-

альний простір. Повна інформація про 
ресурси бібліотеки надається за допо-
могою Електронного каталогу (ЕК) та 
традиційних карткових каталогів біблі-
отеки. З 2003 р. усі види документів, які 
надходять до фонду наукової бібліотеки, 
заносяться до ЕК. На 01.11.2019 р. ЕК міс-
тить 224 453 записів документів, 551 843 
примірники документів.

Але читачам бібліотеки вже недо-
статньо інформації про документи, які 
складають фонд бібліотеки й занесені до 
електронного каталогу. Постала нагаль-
на необхідність формування електро-
нної бібліотеки повнотекстових навчаль-
но-методичних матеріалів відповідно до 
профілю ун-ту та потреб користувачів, 
забезпечення віддаленого авторизо-
ваного доступу до них користувачам 
бібліотеки. За допомогою програмного 
забезпечення «УФД/Бібліотека» триває 
робота з формування бази користувачів 
бібліотеки. На 01.11.2019 р. фонд повно-
текстових електронних документів налі-
чує 245 документів.

Для того, щоб створити потужну 
електронну бібліотеку, де були б розмі-
щені дійсно якісні навчальні та навчаль-
но-методичні матеріали, необхідні для 

забезпечення навчального процесу, 
потрібна взаємодія бібліотеки і підроз-
ділів ун-ту, щоб викладачі передавали 
в бібліотеку повнотекстові навчальні 
документи, рекомендували студентам 
використовувати ресурси електро-
нної бібліотеки для навчання. Доступ 
до ресурсів користувачам бібліотеки 
надається тільки після авторизації на 
сторінці електронного каталогу.

Важливим електронним ресурсом 
відкритого доступу є  інституційний 
репозитарій. Наукова бібліотека висту-
пає координатором і основним вико-
навцем процесу створення репозита-
рію, а також здійснює його методичну та 
організаційну підтримку. Він створюєть-
ся для накопичення, систематизації та 
зберігання в електронному вигляді інте-
лектуальних продуктів університетської 
спільноти, надання відкритого доступу 
до них засобами Інтернет-технологій. На 
01.11.2019 загальна кількість повнотек-
стових документів, розміщених в репо-
зитарії склала: 2751.

Протягом останніх років бібліотека 
була відповідальною за надання доступу 
науковцям ун-ту до наукометричних баз 
даних Web of Science та Scopus та продо-
вжують поширювати цю інформацію, її 
пошукові можливості та основні функції, 

інформувати про проведення вебінарів, 
на яких розглядаються питання роботи 
з базами.

Функції інформаційного ресурсу 
бібліотеки виконує сторінка бібліотеки 
на сайті ун-ту, де подано інформацію 
про бібліотеку, її послуги, електронні 
ресурси. Треба відзначити, що вона 
потребує вдосконалення, особливо 
в наданні актуальної інформації, її візу-
ального представлення та зручності 
в користуванні.

Ефективним інструментом популя-
ризації бібліотеки, її ресурсів, читання 
є соціальні мережі. Бібліотека представ-
лена у фейсбуці, в інстаграмі, має свій 
канал на you tube.

До послуг наших користувачів: 
довідковий апарат бібліотеки, бюлетені 
«Періодика», «Інформація про нові над-
ходження», виставки нових надходжень, 
а також щоквартальний електронний 
бюлетень «Невичерпний скарб», на сто-
рінках якого висвітлюється діяльність 
бібліотеки.

Таким чином, використовуючи тра-
диційні й  інноваційні форми роботи, 
колектив бібліотеки намагається задо-
вольнити інформаційні потреби корис-
тувачів бібліотеки.

О. Коробкіна, директор наукової бібліотеки

Золотий фонд університету

ЛЮБОВ ДО ФІЗИКИ НА ВСЕ ЖИТТЯ
Серед викладачів, якими пишається фізико-математичний ф-т, по праву можна назвати канд. фіз.-мат. наук, доц. каф. загальної 
та теоретичної фізики Віру Миколаївну Злуніцину, яка працювала на ф-ті понад 30 років.

Віра Миколаївна у 1958 р. закінчила 
з відзнакою радіофізичний ф-т ХГУ 

(нині ХНУ імені В.Н. Каразіна). Згідно 
отриманої спеціальності «інженер-
радіофізик», трудову діяльність поча-
ла в одному з конструкторських бюро 
заводу «Комунар» (а/я 201), на базі 
яких у 1959 р. було створено Особливе 
конструкторське бюро (ОКБ — 697, а/я 
67), що займалося розробкою, вироб-
ництвом та експлуатацією автоматич-
них систем управління ракетно-кос-
мічними комплексами. Там, з 1959 до 
1964 рр., Віра Миколаївна працювала 
спочатку інженером, а потім керівни-
ком групи. Утім, її енергійна та невга-
мовна натура шукала й  інші сфери 
реалізації. Вона народилася в родині 
науковця, викладача закладу вищої 
освіти (канд. техн. наук, доц. Микола 
Степанович Раківненко завідував 
кафедрою в Українському держ. ун-ті 
залізничного транспорту) і це вплину-
ло на її остаточний професійний вибір. 
У 1964 році Віра Миколаївна вступила 
до аспірантури при кафедрі фізики 
ХГПІ імені Г.С.  Сковороди та в  1970 
році під керівництвом д.  фіз.-мат. 
наук, проф., дійсного члена АН УРСР 
за спеціальністю теоретична радіофі-
зика Віктора Петровича Шестопалова 
захистила канд. дисертацію на тему 
«Розповсюдження електромагнітних 
хвиль у  плоских щілинних структу-
рах». Саме ця дисертаційна робота 
була поштовхом до початку досліджень 
у новому науковому напрямі «антени 

«витікаючої» хвилі», який у подальшому 
розробляв В.П. Шестопалов зі своїми 
учнями.

Школа Віктора Петровича, ґрунтовна 
фізико-математична підготовка та від-
даність педагогічній професії дозволи-
ли Вірі Миколаївні довгі роки (з 1967 р. 
до 2000 р.) присвятити себе викладан-
ню майбутнім учителям різних розділів 
теоретичної фізики. Готовність та праг-
нення постійно викарбовувати фахову 
майстерність позначилися сходинками 
викладацького становлення: викладач 
(1967 р.), ст. викладач (1970 р.), доцент 
(1972 р.). Віра Миколаївна у 70-ті роки 
виконувала обов’язки зав. каф. фізики, 
у 80-ті — гол. місцкомітету фізмату. Вона 
має 43 наукові праці з питань викорис-
тання щілинних структур в антенній 
техніці та методичні рекомендації до 
курсів загальної і теоретичної фізики.

У різних кінцях нашої країни працю-
ють учні Віри Миколаївни, що з вдячніс-
тю і повагою пригадують викладача, що 
цікаво, дохідливо, чітко, захоплено та 
емоційно викладала складну для розу-
міння студентами навчальну дисциплі-
ну, якою є теоретична фізика; куратора, 
що опікувалася проблемами кожного 
студента, створюючи комфортні умови 
для їхнього навчання та особистісного 
розвитку. Віру Миколаївну називають 
серед тих викладачів, хто стимулював 
любов до викладання фізико-мате-
матичних дисциплін та остаточне 
утвердження в правильності вибору 
педагогічної професії. Пам’ятають її 

інтелігентність та врівноваженість, про-
стоту в спілкуванні, вимогливість без 
прискіпливості, тактовність, людяність, 
щирість душі, уважність і чутливість. 
Пригадують її унікальну жіночість та 
бездоганний смак.

У Віри Миколаївни велика родина. 
Вона любляча та віддана дружина, 
дивовижна мама, бабуся, котра нама-
гається подарувати усім рідним частку 
свого тепла і турботи. На сьогодні вона 
тішиться двома правнуками.

Фізико-математичний ф-т та учні 
Віри Миколаївни бажають їй міцного 
здоров’я, довгих років попереду, сімей-
ного тепла та затишку, добробуту, спо-
кійних та радісних днів.

О.В. Попова, д.п.н., проф., проф. каф. ЗП і ПВШ

Навчання

ДРУГА ОСІННЯ АКАДЕМІЯ
З 23 по 25 жовтня вдруге Осіння Сковородинівська академія молодих учених проводила 
інтенсив для молодих науковців з усіх куточків України.

Молоді науковці отримали мож-
ливість оволодіти основами 

академічного письма англійською 
мовою, ознайомитись із статистични-
ми методами в наукових дослідженнях, 
учились захоплювати увагу різних 
аудиторій слухачів, стали учасниками 
тренінгу із написання грантових про-
єктів і майстер-класу «Перевернутий 
клас». Окрім цього, науковці встигли 
прогулятися ботанічним садом нашо-
го ун-ту та помилуватися прекрасним 
вечірнім Харковом.

Своїми враженнями про роботу 
в осінній академії поділився аспірант 
1 року навчання юридичного ф-ту 
Дніпропетровського держ. ун-ту вну-
трішних справ Роман Южека: «Я багато 

чого навчився за ці дні. Особливо для 
мене були актуальними методики щодо 
написання тез, доповідей, роботи над 
кандидатською дисертацією. Ваш ун-т 
готовий для сучасних змін, зокрема 
й у галузі інформаційних технологій. На 
заняттях з Н.В. Піддубною ми попрацю-
вати над удосконаленням своєї науко-
вої української мови, познайомились зі 
змінами в українському правописі, що 
для нас дуже корисно. Молодь мобіль-
на й готова сприймати всі інновації».

Молоді науковці щиро вдячні нашим 
спікерам (Т. Щебликиній, Н Піддубній, 
О. Колгатіну, Л. Ткаченко, Т. Собченко, 
В.  Міняйло) та координатору з  про-
ведення захоплюючого й активного 
дозвілля Л. Перетязі.
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Проректор з наукової роботи Ю.Бойчук з аспірантом Р. Южекою

Патріотичне виховання

ЯК ГАРТУВАЛАСЬ СТАЛЬ
23 жовтня в ун-ті відбулась зворушлива зустріч студентів, викладачів з Володимиром 
Жемчуговим — Героєм України, радником Міністра інформаційної політики України 
з питань освітніх проєктів.

Володимир Жемчугов з  трав-
ня  2014  року  — організатор та 

активний учасник руху опору проти 
російської окупації на Луганщині. 
З 29.09. 2015 по 17.09. 2016 р. знаходив-
ся у полоні бойовиків на непідконтр-
ольній Україні території з важким пора-
ненням внаслідок підриву на розтяжці.

Під час зустрічі гість розповів свою 
історію участі у бойових діях на Донбасі, 
як підірвався на розтяжці й поранений 

потрапив у полон, пережив ампутацію 
рук. Студенти мали можливість поспіл-
куватися з  В.  Жемчуговим у  форматі 
«відкритого мікрофону» та поставити 
численні запитання. Під час спілкуван-
ня Володимир розповів про вражаю-
чий проект «Бранці Кремля» (докумен-
тальний фільм було знято у 2018 р. на 

замовлення Міністерства інформаційної 
політики України. Стрічка присвячена 
вшануванню патріотизму та мужності 
політв’язнів). Координатор проекту 
Олена Жемчугова зауважила, що цей 
фільм є нагадуванням всім нам про тих 
патріотів, політв’язнів, які знаходяться 
у в’язницях Кремля. В. Жемчугов є актив-
ним учасником державних та волонтер-
ських заходів в Україні та за кордоном, 
проводить військово-патріотичні лек-

ції-бесіди зі школярами, студентами, 
курсантами, військовослужбовцями.

Наприкінці зустрічі організатори 
зустрічі подарували всім присутнім 
книжки та журнали про українських 
полонених.

В. Глушич, коорд. з вих. роб.  
укр. мовно-літ. ф-ту

Форум

ДО ПРОБЛЕМ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 
ОСОБИСТОСТІ

11 жовтня 2019 року на базі каф. політології, соціології і культурології ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди відбулася ювілейна Х Міжнародна науково-практична конференція 
«Соціалізація особистості в сучасних соціокультурних і соціально-політичних 
контекстах».

У конференції взяли участь пред-
ставники каф. політології і соціо-

логії Брестського держ. ун-ту імені 
О.С. Пушкіна, які є одними із співзаснов-
ників цього наукового форуму. З віталь-
ним словом до учасників конференції 
звернувся Ю.Д. Бойчук — заст. голови 
оргкомітету, д. пед. н., проф., проректор 
з наук. роботи нашого ун-ту.

Міжнародний характер конферен-
ції представлений тезами науковців та 
практичних працівників системи соці-
ально-гуманітарного знання з Білорусії, 

Грузії, Ірландії, США та країн Євросоюзу: 
Великобританії, Німеччини та Франції. 
У центрі уваги дослідників — питання 
щодо особливостей соціалізації серед-
нього класу в  Республіці Білорусь 
(Є.В.  Скакун, к.  політ.  н., доц., зав. 
каф. політології і соціології БДУ імені 
О.С. Пушкіна) та специфіки функціону-
вання сучасних засобів масової комуні-
кації як провідного чинника соціалізації 
молоді (О.В. Стронова, к. соціолог. н., 
шеф-редактор ПРАТ «Время» (м. Харків)).

І. Денисенко, декан ф-ту психології і соціології

Шануємо пам’ять
Не можуть люди вічно буть живими, але 
щасливий той, чиє ім’я пам’ятатимуть 

(А. Навої)
2 жовтня відбулось урочисте від-

криття меморіальної аудиторії, яка 
носить ім’я відомого мовознавця, 
засл. діяча науки i технiки України, 
д. філолог. н., проф. каф. української 
мови Сергія Івановича Дорошенка.

Викладачі, студенти та родина 
Сергія Івановича зібралися, щоб від-
дати шану шанованому професору. 
Зі спогадами виступили: ректор ун-ту 
акад. І.Ф. Прокопенко, декан ф-ту проф. 
К.Ю. Голобородько, зав. каф. укр. мови 
проф. О.А. Олексенко, колеги, багато 
учнів Сергія Івановича та родина про-
фесора.

Від 1967  р. Сергій Іванович був 
проректором з навч. роботи в нашо-
му ун-ті, з 1977 — доц. каф. укр. мови, 
в  1979–1990  — зав. каф. методики 
викладання філологічних дисциплін 
у початк. класах, а з 1990 — проф. каф. 
укр. мови.

Про наукову спадщину Сергія 
Івановича відомо всім, хто вивчає мову 
та її особливості. Він зробив вагомий 
внесок у світ мовознавства, є авто-
ром багатьох праць та посібників для 
студентів і школярів, створив власну 
наукову школу

Сергій Іванович усе життя присвя-
тив вивченню мови, пройшов фронти ІІ 
Світової війни та став прикладом люди-
ни, що із натхненням та великою пра-
целюбністю робить те, до чого лежить 
душа і заради чого б’ється серце.

24 жовтня відбулася лекція-вша-
нування з нагоди 80-ліття видатного 
письменника, д. філол. н., проф. Івана 
Степановича Маслова.

Студенти укр. мовно-літературно-
го ф-ту та ф-ту славістики зустрілися 
з  родиною, з  людьми, котрі добре 
знали митця. Завдяки спогадам, 
молодь дізналася про дивовижні 
факти з життя, біографію, особливості 
характеру письменника.

20 років Іван Степанович завід-
ував каф. укр. та світової літератури, 
залишив своєю працею відбиток 
у  душі кожного, він завжди підтри-
мував будь-які починання студентів, 
закликав інших викладачів ставитися 
з розумінням та повагою до молодшо-
го покоління.

Творчість Івана Степановича 
Маслова письменника буде жити 
й надалі, адже у свої твори він вкла-
дав душу, любов до природи, простого 
працівника.

29 жовтня відбувся VI турнір 
пам’яті старшого викладача кафедри 
фізичного виховання Олександра 
Сергійовича Лідо на Першість ун-ту 
з бадмінтону серед жіночих команд.

В особистій першості перемогли: 
І м. — Мамедова Ханим (ф-т іноземної 
філології), ІІ  м.  — Людмила Ларина 
(фізико-математичний ф-т); ІІІ  м.  — 
Дар’я Ермачкова (природничий ф-т). 
Серед факультетів: І  м.  — природ-
ничий; ІІ м. — фізико-математичний; 
ІІІ м. — іноземної філології

5 листопада могло б виповнитися 
63 роки літературознавцю, письменни-
ку, докт. філол. наук, проф. каф. україн-
ської і світової літератури ХНПУ імені 
Григорія Сковороди, одному із найви-
датніших сковородинознавців і дослід-
ників української літератури Леоніду 
Володимировичу Ушкалову.

Для вшанування пам’яті Леоніда 
Володимировича у  залі засідань 
зібралися викладачі, студенти, близь-
кі, колеги.

Зі словом виступив ректор 
І. Прокопенко. Він зазначив, що про-
фесор Ушкалов умів бачити панорам-
но, стратегічно й мудро. Він працював 
із джерелами, повсякчас звертався 
до книжок і пірнав у них «аж до дна». 
Його ретельність, фанатична відданість 
українській культурі (в якій він, словами 
Шевельова, руйнував картагену нашої 
провінційності) дають можливість дові-
ряти його рефлексіям та інтерпретаці-
ям, покладатися на його наукову етику. 
І разом із глибокою тугою відчуваємо 
не менш глибоку вдячність за те, що 
Леонід Володимирович Ушкалов був 
нашим сучасником, що ми маємо щастя 
читати його дослідження.

Присутні згадали радісні моменти 
з  життя професора, студенти мали 
змогу розповісти спогади та враження 
про Леоніда Володимировича.

Леонід Володимирович назавжди 
залишиться у наших серцях не тільки 
як науковець європейського (ба біль-
ше — світового) рівня, а й як світла, 
яскраво й  неповторно талановита 
людина.
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УЧИТЕЛІ РОБЛЯТЬ СВІТ КРАЩИМ
Вдруге пройшов загальноуніверситетський конкурс есе «Професія вчителя — доля держави», переможцем якого став студент 
5 курсу Максим Верман. Пропонуємо нашим читачам уривки його твору.

У сучасному світі кожен може реалі-
зуватися, але кожна амбіція і мрія 

має будуватися й осягатися маленьки-
ми кроками. А сила маленьких кроків 
полягає в  наполегливості, яку слід 
виявляти в навчанні. Бо знання ж — це, 
може, найдорожча інтернаціональна 
валюта світу, у яку інвестування старань 
і часу дорівнює успішності. Диплом не 
робить з випускника фахівця, бо досвід 

і знання не записати на папері. Успіх — 
лише наполегливість — per aspera ad 
astra, а іншого варіанту й не існує.

У цьому житті кожний з нас є учнем 
і вчителем, тому що це частина нашої 
природи. Життя занадто коротке, тому 
ми повинні не лише збирати отой доро-
гоцінний досвід, але й передавати його 
наступним поколінням. Я  чув гарну 

метафору, що вчитель — це свіча, яка 
запалює інших, часто віддаючи останні 
сили. А як на мене, учитель — це яскра-
ва ватра, яка спочатку довго і яскраво 
горить, гріє, але з плином часу починає 
згасати, бо вже не має пального. Усі схо-
дяться до вогнища погрітись, і, отри-
мавши бажане, не тільки не підкидають 
дрова, але й гасять багаття. Невже фах 
учителя знецінюється?

Чи замислювались ви, що зараз 
ми живемо в часи Термінатора? Так, 
надворі майже повстання машин: 
штучний інтелект перемагає грос-
мейстерів у шахи і легко обходить май-
стрів у грі ґо. У нас у кишенях лежать 
прямокутнички, які замінюють нам 
комп’ютери, фотоапарати, кінотеатри, 
а іноді навіть і людей.

В інтернет-виданнях пишуть, що 
робот-хірург DA VINCI провів свою 
першу вдалу операцію, в  інтернет-
крамницях вже можна придбати 
роботів-пилососів, паперові книги 
витісняються електронними, а касирів 
поступово замінюють каси-термінали. 
Напевно, уже частково можна замінити 
лікаря, прибиральника, охоронця чи 
кухаря, але ефективної альтернати-
ви вчителю поки що не створили. На 
вчителя чекають, він потрібний усюди. 
Педагог будує державу зсередини — 
у маленьких людях, які потім розкажуть 
про його працю світові.

Учитель — це не лише вербальний, 
а й ментальний оратор, бо важливим 
є не тільки вдалий полілог з класом, 
а  й  діалог з  кожним серцем і  свідо-
містю учня. Тому школа — це велика 
скарбниця доль, у якій педагоги несуть 
відповідальність за кожного учня, і пра-
цюючи з таким тендітним матеріалом, 
як дитяча свідомість, мають допомогти 
маленькій людині стати частиною вели-
кого соціуму. Подвиг учителя вагомий 
для держави. Яскрава ватра ентузіазму 
горить у кожному з нас. І я думаю, що 
той складний крок до виснажливої інте-
лектуальної праці я вже давно зробив.

От, напевно, якби Геракл був інте-
лектуалом, тоді б його найсуттєвішим 
подвигом теж було б отримання педа-
гогічної освіти, і подальше викладання 
в школі. А вчитель все ж таки чимось 
схожий на титана, на атланта, бо пови-
нен тримати інтелектуальний потенціал 
країни на своїх плечах.

Учитель, репетитор, викладач, тью-
тор, вихователь, педагог — це все ми. 
Ті, що роблять світ кращим. Ті, що про-
кладають колії надії та інтелектуальної 
сили, якими впевнено прямуватиме 
потужний потяг нового покоління. 

ЗЕМЛЯ — НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ
10 жовтня до Дня охорони довкілля в рамках екологічної акції «Бережемо землю — наш рідний дім» у новому форматі вперше 
в історії ун-ту відбувся екологічний квест.

Своїм корінням історія виникнен-
ня акції в нашому ун-ті сягає біль-

ше, ніж 25 років. Екологічний квест 
організований і проведений викла-
дачами й студентами природничого 
ф-ту. Основними завданнями квесту 
були популяризація бережливого 
ставлення до природи; підвищення 

рівня інформованості молоді з питань 
сортування сміття; нагадування люд-
ству, що людина є частиною природи, 
а тому повинна шанобливо ставитися 
до неї.

У квесті взяли участь 14 команд, 
це представники студентів від усіх 
факультетів нашого ун-ту та учні ЗОШ 

№ 26. Учасникам було запропоновано 
пройти 10 станцій-локацій із завдан-
нями екологічного змісту. Студенти 
і школярі на локаціях висадили цілу 
алею яблунь, навчилися сортувати 
сміття, ідентифікувати рослини, зби-
рати букети, визначати забрудненість 
повітря, розв’язали екологічний крос-
ворд, створили вбрання з природно-
го матеріалу, подарували друге життя 
використаним предметам, заспівали 
екологічні пісні, а наприкінці висади-
ли клумбу у формі метелика з квітів. 
Перемогу у квесті здобула команда 
природничого ф-ту.

Також були підбиті підсумки кон-
курсу плакатів «Моя земля  — мій 
дім». І місце отримала студентка істо-
ричного ф-ту Анна Бережна, ІІ — у сту-
дентки історичного ф-ту Юлії Дейнеко, 
ІІІ  посів студент ф-ту мистецтв Ігор 
Сковородка.

Студентам сподобався новий 
формат акції. Факультети висловили 
побажання через деякий час продо-
вжити квест, бо це не тільки цікаво, 
але й корисно!

Н.М. Сінопальнікова, доцент природн. ф-ту

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСІВ
У жовтні було підбито підсумки двох загальноуніверситетських конкурсів, переможців яких нагородив ректор ун-ту І. Прокопенко 
під час гала-концерту «Дебют-2019».

У  конкурсі есе «Професія вчителя  — доля держави» 
перемогли: І  місце  — Максим Верман (укр. ф-т, 

5 курс), ІІ місце — Інна Пуфлер, (укр. ф-т, 1 курс), Анастасія 
Гребешкова (фізмат), Олена Заскалько (природ. ф-т), Марина 
Резенькова (істфак); ІІІ місце — Олександр Істомін (істфак), 
Анастасія Ільченко (ф-т іноз. філол.).

У конкурсі відеороликів «Моя група — моя гордість» пере-
могу здобули: І місце — природ. ф-т, ІІ місце — 13 с/о гр. укр. 
мовно-літ. ф-ту, 14 гр. ф-ту початк. навч., ф-т мист. і ІІІ місце — 
11ф гр. укр. мовно-літ. ф-ту, істфак, худграф, ф-т іноз. філол.

Усі студенти та факультети, що подавали свої роботи на кон-
курс, отримали дипломи учасників.

ДАРУЙ ДОБРО!
Жовтень був дуже активний у волонтерів філологічних факультетів: багато акцій, подій, заходів…

На початку жовтня студенти укр. 
мовно-літ. ф-ту разом зі студен-

тами іноз. філології та природ. ф-ту 
долучилися до фестивалю «Нуль 
відходів!» від @Kharkiv Zero Waste: 
кампанія за ресайклінг. Упродовж 
тижня студенти чергували на станці-
ях у торгових центрах, розповідали 
про зміни, катаклізми у світі, радили, 
чим можна замінити пластик. Також 
допомогли в організації величезного 
ярмарку заради спільного безпечного 
майбутнього, на якому проводились 
екологічні тренінги, працювали еко-
крамниці.

16 жовтня вкотре взяли участь 
у донорській акції «Крапля добра — 
крапля життя». Кожен мав на меті 
врятувати чиєсь життя. Сподіваємось, 
наступного року донорів стане ще 
більше!

26 жовтня студенти-волонтери 
укр. ф-ту відвідали обласний дитячий 
туберкульозний санаторій, де провели 
майстер-клас з виготовлення ляльок-
мотанок. Кожен вклав стільки тепла та 
позитиву у свою ляльку, скільки надії 
світилося в дитячих обличчях.

Малеча була настільки привітною, 
відкритою! Не хотіли відпускати волон-

терів. Після майстер-класу дітей при-
гостили фруктами.

Волонтери факультету славісти-
ки відвідали педіатричне відділення 
Харківської міської клінічної багато-
профільної лікарні № 17. Протягом 
тижня ми намагалися заохочувати 
людей факультету долучитися до мож-
ливості допомогти дітям позбавленим 
материнської опіки та турботи. Хочемо 
подякувати всім, хто не був байдужим та 
зробив свій внесок задля покращення 
життя немовлят.

Аліна Палагута, голова волонтерського руху 
укр. мовно-літ. ф-ту

ТАЛАНОВИТІ,  
НЕСТРИМНІ ТА ЯСКРАВІ

25 жовтня на головної сцені ун-ту вже удвадцяте відбувся гала-концерт Дебюту 
першокурсника — 2019!

Як завжди, на Дебюті з’явилися нові 
таланти й море позитивних емоцій. 

Кожен ф-т представив своїх першо-
курсників, переживав і хвилювався за 
них. А студенти показали свої таланти: 
танці, спів, гру на музичних інструмен-
тах, спортивні номери. Глядачі, затаму-
вавши подих, спостерігали за кожним 
номером і проводжали молоді таланти 
оплесками. Усі учасники розкрилися 
на сковородинівській сцені та показа-
ли, на що вони спроможні! Відгуків на 
Дебют багато. От декілька із них:

«Ми радіємо, що сьогодні відбувся 
дебют нового складу колективу «Лілея» 
укр. мовно-літ. ф-ту, який зачарував 
своїм співом усіх у залі. Дебютував на 
університетській сцені в ролі ведучого 
Євген Шишков (староста 12 СО групи), 
який гідно та майстерно провів кон-

церт». «Незважаючи на невелику кіль-
кість учасників, Дебют першокурсника 
на ф-ті славістики був напрочуд яскра-
вим та ще надовго запам’ятається при-
сутнім, бо цей захід є знаковою подією 
для кожного першокурсника. Тепер це вже 
пройдений рубіж, до якого наступного 
року повернеться хтось інший, такий 
же наляканий, але по-справжньому щас-
ливий студент. Неможливо описати 
весь спектр емоцій, який ми пережили 
за один день, адже пари та заліки ніхто 
не скасовував. Крім того, сьогодні поряд 
опинилося багато людей, які стали 
нашою підтримкою, аплодували та 
щиро раділи за нас. Сподіваємося, що ще 
не раз будемо брати участь у творчих 
заходах та святах, адже нашої енергії 
та запалу вистачить ще надовго!»

Катерина Севрюк, 1 р/а ф-ту славістики

Турнір пам’яті Авербаха
З 8 по 11 листопада 2019 р. тривав ХХІІ міжнародний турнір з фехтування на шпагах 
пам’яті ЗТУ Л.В. Авербаха.

У цих змаганнях, окрім найсильніших шпажистів України, візьмуть участь 
фехтувальники Японії, Гонконгу, США, Канади, Киргизії, Грузії, Естонії.

Ми вітаємо нашого випускника ф-ту психології та соціології, Засл. май-
стра спорту України, головного тренера збірної команди Японії Олександра 
Горбачука з ПЕРЕМОГОЮ у змаганнях серед ветеранів!

І. Кривенцова, голова Спортклубу ун-ту

КВК

ВДАЛИЙ ДЕБЮТ
8 жовтня 2019 р. у будинку студентів НТУ ХПІ відбувся фестиваль гумору Харківської 
відкритої міської ліги КВК.

У цьому році цей фестиваль юві-
лейний — йому виповнюється 

20 років. Символічно, що на 20-му 
фестивалі участь брали 20 команд 
майже з усіх ВНЗ нашого міста! Наш 
університет був представлений 
одразу двома командами: «День 
взяття Бастилії», яка є  чинним 
чемпіоном цієї ліги та «Ботанічний 
сад»  — молодої, перспективної 
команди (студ. з  ф-тів психології 
та соціології, початкового, фізи-
ко-математичного та історичного), 

для якої виступ на великій сцені 
є дебютом.

За результатами фестивалю коман-
да «Ботанічний сад» отримала «Малий 
кубок» Харківської відкритої міської 
ліги КВК та стала переможцем у номі-
нації «Команда — відкриття». А актор 
команди Михайло став «Кращим акто-
ром фестивалю».

Вітаємо з вдалим стартом команду 
«Ботанічний сад», бажаємо дотепних 
жартів та творчої наполегливості.

Клуб «Перша столиця»

Наші успіхи
Вітаємо народний ансамбль народного танцю «Зорицвіт» (керівники: О.В. Лиманська, 
К.В. Редько) з перемогою: І місце в 3-х номінаціях на ІІ Всеукраїнському конкурсі хорео-
графічного мистецтва «Золотий вінець Терпсихори», який відбувся 26–27 жовтня 
2019 р. у місті Рівне.
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СХОДОЗНАВЧІ СТУДІЇ
Хроніка військових подій у Японії: істо-
ричний аспект

10 жовтня 2019 р. на історичному 
ф-ті ХНПУ імені Г.С. Сковороди відбу-
лося засідання студентського науко-
вого семінару «Сходознавчі студії».

Тема засідання — «Японія у війні 
на Тихому океані: контроверсійні 
питання». Модераторами заходу 
були: к. іст. н., доц. каф. всесвітньої 
історії Л.М.  Ямпольська, студен-
ти істфаку Олександра Тарасенко 
(41 гр.), Моісей Магомедов (61 гр.). 
Були заслухані та обговорені допо-
віді: «Перл-Харбор: тактична пере-
мога Японії чи підписання «смерт-
ного вироку»? (О. Тарасенко, 41 гр.); 
«Феномен камікадзе в історії япон-
ської авіації: «божественний вітер» 
чи ритуальний суїцид?» (В. Осадчий, 
41  гр.); «Атомне бомбардування 
Хіросіми та Нагасакі: об’єктивна 
необхідність чи «жертвоприно-
шення»? (А.  Корнійчук, 41  гр.), які 
супроводжувалися презентаціями та 
документальними хроніками подій. 
Подяка за жваву дискусію та гарячі 
питання всій студентській аудиторії!

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
КОНКУРС З ЯПОНСЬКОЇ

19 жовтня відбувся 24-й Всеукраїнський кон-
курс промов японською мовою у місті Києві.

Конкурс пройшов за підтрим-
ки Посольства Японії в  Україні, 

Японської Фундації, Товариства 
викладачів японської мови України, 
Японського Культурного центру 
та компанії Марубені. На конкур-
сі був присутній Надзвичайний 
і Повноважний Посол Японії в Україні 
пан Такаші Кураї з дружиною.

У конкурсі брали участь 17 учасни-
ків з Києва, Харкова, Львова, Дніпра 
та Миколаєва з темами: «Ефект допит-
ливості», «Якщо твоє життя вічне, як 
ти його проживеш?», «Не відмовляй-
тесь від своїх мрій», «Коли прихо-
дить щастя?», «Моя плідна робота», 
«Помилятись  — це прекрасно», 
«Проблема прокрастинації» та інші.

Наш ун-т представляли студент-
ки ІІІ курсу ф-ту іноз. філол.: Поліна 
Головко з темою «Чому не варто боя-
тися фемінізму?» та Марія Арцаблюк 
з темою «Як говорити «ні»».

На конкурс нас супроводжувала 
викладач Юлія Григорівна Локшина, 
яка цього року ставила питання учас-
никам з Києва після промови і мораль-
но підтримувала нас. За її словами, така 
подія, як Всеукраїнський конкурс про-
мов, сприяє обміну досвідом між різ-
ними ун-тами і заохочує студентів до 
нових звершень.

Нам дуже сподобалась гостинність 
організаторів конкурсу — виклада-
чів Київського національного ун-ту. 
Також вразив високий рівень знань 
японської мови учасників конкурсу. 
Сподобалось те, що змогли розпові-
сти перед такою величезною ауди-
торією про те, що нас хвилює. Після 
завершення конкурсу ми мали змогу 
поспілкуватися японською з учасни-
ками та суддями конкурсу на фуршеті.

Вітаємо Марію, яка отримала приз 
від членів журі, хоча навіть не споді-
валася на це.

Поліна Головко, ІІІ курс, ф-т іноз. філол.

МЕДІАЦЕНТР
10 жовтня свою роботу розпочав сту-
дентський Медіацентр, створений на базі 
українського мовно-літературного факуль-
тету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка.

Студенти третього курсу, які 
навчаються за спеціальністю 

«Редагування/журналістика» під 
керівництвом проф. Олени Олегівни 
Маленко створили центр, який відте-
пер займатиметься організацією різ-
них заходів та зустрічей, проведенням 
пізнавальних презентацій і лекцій та 
заохоченням студентства до активіза-
ції й пізнавальної діяльності.

Робота Медіаценту стартувала 
з перегляду та обговорення карти-
ни Миколи Засєєва-Руденка «Чорна 
рада». Викладачі та студенти різних 
курсів долучилися до цього заходу, 
дізналися багато нового про відомий 
твір Пантелеймона Куліша, приємно 
та з користю провели час

Тож вітаємо медіацентр з успішним 
дебютом та бажаємо вдалих та захо-
пливих проектів, наснаги й сил для 
створення цікавих заходів.

Студ. укр. мовно-літ. ф-ту

Ректор І. Прокопенко нагороджує переможця конкурсу есе М. Вермана,  
студ. укр. мовно-літ. ф-ту імені Г.Ф.Квітки-Основяненка

Успішний студент-2019
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Практика

КОЖЕН КРОК —  
ЦЕ НОВИЙ ДОСВІД І НОВІ МОЖЛИВОСТІ

Ось i промайнув дуже цікавий тиждень навчальної практики студентів ІІ курсу спеціальності «Соціальна робота» ф-ту психології 
i cоцiологiї ХНПУ iменi Г.С. Сковороди.

Перше місце, до якого завітала 
наша група, — Харківський облас-

ний центр зайнятості. Співробітники 
ознайомили нас із соціально-педаго-
гічною складовою діяльності центру, 
що проводить роботу як із пошукача-
ми роботи, так і з роботодавцями. Ми 
дізналися про систему, за якою відбу-
вається пошук роботи, про послуги, 
що надаються населенню, про сайти, 
на яких можна отримати безкоштов-
ний курс для саморозвитку з різних 
тем, про матеріальну допомогу, яка 
надається центром, та ознайомили 
з нормативною базою організації. На 
базі центру, як виявилося, працює 
клуб, де навчають базовим навичкам 
роботи з комп’ютером. Ми отримали 
багато iнформацiї, яка знадобиться нам 
у подальшій професійній діяльності.

На другий день практики разом 
зі студентами І  та ІІІ курсу завітали 
до Харківського обласного центру 
соцiально-психологiчної реабілітації, 
де перебувають діти, позбавлені бать-
ківського піклування. Там узяли участь 
в органiзацiї та проведенні свята-спек-
таклю «У лісовому королівстві» для 
дітей-вихованців закладу. Головна мета 
свята — навчити дітей цінувати друзів 

і дружбу. Діти разом з нами отримали 
велике задоволення від свята.

Наступного дня ми вiдвiдали 
Харківський обласний центр 
соцiально-психологiчної реабiлiтацiї 
дітей «Гармонія». Студенти підготува-
ли чотири заходи для дітей різного 
віку: «Стежкою добра та дружби» для 
дошкільнят, «Мандрiвка всесвiтом 
знань» для молодших школярів, а захо-
ди «Формула успіху» та «Спорт у нашо-
му житті. Чи варто ним займатися?» — 
для дівчаток та хлопчиків віком від 10 
до 16 років. Наша група працювала 
зі старшими хлопцями. Ми прагнули, 
щоб діти, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, твердо пере-
коналися: те, що інколи нам здається 
неможливим, насправді можливе! Ми 
розповілі хлопцям про спортсменів-
параолімпійців, якi всупереч негатив-
ним обставинам долають самих себе 
й досягають успіху; показали вiдео про 
рiдкісні види спорту, а також розповіли 
про досягнення студентів-спортсменів 
нашого ун-ту. Хлопці були в захваті вiд 
побаченого. Ми дізналися, що деякі 
з них захоплюються футболом, хтось 
займався кiкбоксингом, а дехто варка-
утом. Наприкiнцi заходу ми зробили 

голуба бажання, який разом із напо-
легливою працею буде вести хлопців 
до здійснення їхньої мрії.

В останній день практики ми завіта-
ли до Центру пробацiї. Ми дізналися, 
що служба пробації працює з людьми, 
якi скоїли правопорушення чи повер-
нулися з місць позбавлення волi й праг-
нуть розпочати все з чистого аркуша. 
Тут завжди готові допомогти будь-
якій людині. Нам розповіли про цікаві 
форми роботи з профілактики право-
порушень, провели екскурсію, показа-
ли як оформлюються справи на людину, 
продемонстрували два цікавих відео-
ролика, у яких було чітко відображено, 
через що доводиться пройти людині, 
яка зробила неправильний вибір. До 
речі, нас запросили стати волонтерами, 
а в подальшому — працювати в службі 
пробації.

Таким чином, кожен день навчальної 
практики був дуже цікавим, різнома-
нітним та повним вражень. Ми дізна-
лися багато нового, отримали цікавий 
досвід, який нам знадобиться в житті 
й професійній діяльності. З нетерпін-
ням очікуватимемо наступної практики!

Дмитро Якимович,  
22-СР, ф-т психології і соціології

ЖИТТЯ І СМЕРТЬ: 
РЕЖИСЕРСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

Викладачі та студенти нашого ун-ту відвідали фільми в рамках фестивалю «XIV 
Дні польського кіно в Україні», який проходив у Києві та ще чотирьох містах України 
24–28 жовтня.

Організатори, серед яких були 
Генеральне конс ульс тво 

Республіки Польща в Харкові, очолю-
ване Генеральним консулом паном 
Янушем Яблоньським, та Польський 
інститут (м.  Київ), вирішили розпо-
чати ознайомлення поціновувачів 
сучасного польського кіномистецтва 
зі стрічки «Кур’єр» (реж. Владислав 
Пасіковський), присвяченої героїчній 
і водночас трагічній сторінці історії 
Польщі — Варшавському повстанню 
1 серпня 1944 року. До смертельно 
небезпечних подій Другої світової 
війни, від яких залежала доля всієї кра-
їни, звернувся й режисер Адріан Панек 
у  трилері «Вовкулака». Анімована 
драма «Ще день життя» (реж. Дам’ян 
Ненов, Рауль де ла Фуенте) перене-

сла глядачів до спустошеної війною 
Анголи, на небезпечну подорож до 
якої зважився відомий польський 
журналіст. У глибини почуттів, які пере-
живає людина протягом свого життя 
й на порозі небуття, занурилися ті, хто 
побував на фільмах «7 почуттів» (реж. 
Марек Котерський) і «Як пес з кішкою» 
(реж. Януш Кондратюк).

Усі стрічки були створені за останні 
два роки й отримали нагороди найпре-
стижніших міжнародних кінофестива-
лів, здобувши також визнання глядачів 
і світової кінокритики. Тепер і україн-
ський глядач мав змогу по достоїнству 
оцінити доробок польських митців.

Олена Артюх, доц. каф.  
слов. мов, кер. Регіонального центру  

польської мови, культури і науки

Мандруємо

ДЯКУЄМО ПРОФКОМУ
28 вересня відбулась екскурсія співробітників ун-ту до Охтирки та Тростянця.

Подорож відбулася завдяки ініціати-
ві профспілкового комітету нашо-

го ун-ту, який піклується про дозвілля 
та відпочинок наших співробітників. 
Залишивши свої особисті справи, 
ми дружнім колективом вирушили 
в поїздку й нітрошки не пошкодували.

Екскурсія вийшла дуже пізнаваль-
ною. Ми побачили багато цікавого, 
отримали масу вражень, насолоди-
лися прогулянкою та відпочинком на 
природі, спілкуванням одне з одним, 

зробили купу чудових фото на добру 
згадку. Завдяки цій маленькій подоро-
жі ми відволіклись від буденних справ, 
отримали заряд бадьорості, гарного 
настрою, море позитиву, збагатились 
новими знаннями та враженнями.

Висловлюємо щиру вдячність за 
незабутню екскурсію, яку подарува-
ли нам її організатори: С.А. Білецька 
і Г.А. Кабанська. З нетерпінням будемо 
чекати на нові запрошення.

Інна Манческо, навч. частина

ЛЕСИНИМИ СТЕЖКАМИ
Уже традиційними стали на Покрову 

подорожі Україною викладачів 
українського мовно-літературного ф-ту 
нашого університету та всіх охочих піз-
нати глибше історію й культуру нашої 
держави. Незмінним ініціатором й орга-

нізатором таких турне виступає доцент 
каф. української мови Н.В. Піддубна. 
Цьогоріч мандрували місцями Лесі 
Українки (Новоград-Волинський, 
Колодяжне), а також відвідали Луцьк 
і Коростень.

Міжнародні зв’язки

ЗАЛИШАЙТЕСЬ ВІРНИМИ СОБІ
28 жовтня в нашому ун-ті відомий економіст, бізнес-консультант Алекс Магідов 
виступив перед студентами й викладачами юридичного ф-ту з лекцією «Экономика 
Израиля и интеграция в мировую экономическую систему: преимущества маленькой 
экономики в глобальном мире».

Алекс Магідов народився 
в  м.  Бендери в  Молдавії, тому 

добре володіє російською. Закінчив 
бакалаврат з  економіки в  Тель-
Авівському ун-ті, а в Ієрусалимському 
ун-ті здобув ступінь магістра. Побував 
у багатьох містах України, але Харків 
захоплює Алекса теплою атмосферою, 
однодумцями в Ізраїльському культур-
ному центрі Натіф, який запрошує його 
на різні цікаві зустрічі.

«На сегодняшней встрече 
я  хочу рассказать студентам об 
Израиле, экономическом развитии 
страны, показать международные, 
экономические и  финансовые связи 
Израиля, возможности маленькой 
экономики в  глобальном мире. Мне 
часто приходится выступать перед 
студентами, экономистами, бизнес-
менами или просто людьми, которые 
интересуются Израилем. Ведь это 
уникальная страна, которой уде-
ляют достаточно много внимания 
различные СМИ во многих странах 
мира. Мне задают много вопросов. Если 
это бизнес-аудитория, то интересу-
ются вопросами экономических свя-
зей Украины и Израиля, интеграцией 
страны в международную финансовую 

систему. Если это неспециальная ауди-
тория, то всегда вызывает удивление, 
как такая маленькая страна за такой 
короткий срок — 71 год — так рацио-
нально использовала свой потенциал 
для развития экономики, повышения 
уровня жизни народа. Я  не смотрю 
на Израиль сквозь розовые очки, у нас 
есть вещи, которые нужно менять, 
поэтому стараюсь объективно оце-
нивать ситуацию. Украина тоже моло-
дая страна с большим потенциалом, 
который нужно правильно использо-
вать, чем, наверное, и  занимается 
ваше новое руководство.

А еще я по-прежнему интересуюсь 
культурой, экономикой, литерату-
рой бывших советских республик, ведь 
в Израиле проживает около 1 млн. (12 %) 
тех, кто приехал из страны, которой 
уже не существует. Что касается 
государственного языка, то в Израиле 
один государственный язык — иврит, 
и среди граждан не возникает никаких 
проблем по этому поводу.

Мой совет студентам: оставай-
тесь верны себе, своим принципам 
и рационально используйте время для 
учёбы».

Підготувала І. Бикова
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ЗАПРОШУЄМО  

НА ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ

Інститут підвищення кваліфі-
кації педагогічних працівників 

і  менеджменту освіти ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди має безстрокову 
ліцензію, отриману наказом МОН 
№2411 від 12.06.2009 року на під-
вищення кваліфікації педагогічних 
працівників різних типів і форм влас-
ності за акредитованими освітніми 
програмами за поданим переліком 
спеціальностей (сайт mon. gov. ua); 
що підтверджено п. 24 Порядку під-
вищення кваліфікації педагогічних 
і науково-педагогічних працівників, 
затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 21 серпня 
2019 р. № 800.

ХНПУ імені Г.С.Сковороди, Інститут 
підвищення кваліфікації педагогіч-
них працівників і  менеджменту 
освіти запрошують на підвищення 
кваліфікації за всіма ліцензованими 
й акредитованими в ун-ті спеціаль-
ностями керівників, учителiв, вихова-
телів закладів дошкільної і загальної 
середньої освіти, психологів, трене-
рів з фізичної культури, викладачiв 
вишiв I — II рiвнів акредитації, вихо-
вателів ЗДО, працівників позашкіль-
них закладів:

017 фізична культура і спорт (для 
вчителів і тренерів;

014 спеціальність Середня освіта 
(Англійська мова і літ-ра);

014 спеціальність Середня освіта 
(Німецька мова і літ-ра);

014 спеціальність Середня освіта 
(Французька мова і літ-ра);

073 спеціальність Менеджмент за 
освітніми програмами «Управління 
навчальним зак ладом» та 
«Менеджмент організацій і адміні-
стрування;

013 спеціальність Початкова 
освіта;

012 Дошкільна освіта;
014 Середня освіта (Фізична куль-

тура);
014 спеціальність Середня освіта 

(Музичне мистецтво);
014 Образотворче мистецтво;
014 спеціальність Середня освіта 

(Історія);
014 Середня освіта (Українська 

мова і література);
014 спеціальність Середня освіта 

(Російська мова і література);
Середня освіта (Хімія);
014 спеціальність Середня освіта 

(Інформатика);
014 Середня освіта (Фізика);
014 спеціальність Середня освіта 

(Математика);
014 спеціальність Середня освіта 

(Біологія);
053 спеціальність Психологія;
081 Право;
051 Економічна теорія;
016 Спеціальна освіта (Логопедія);
014 Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини)
014 Середня освіта (Географія)
Термін навчання: 1  місяць. 

Вартість контракту: 700  грн. (за 
програмою 150 годин; 120 годин 
для закладів дошкільної осві-
ти) 350  грн. (за програмою 60 
годин). Проводимо індивідуальні 
та колективні семінари, тренін-
ги, тематичні курси за узгоджен-
ням сторін. Перелік документів: 
1. Замовлення. 2. Ксерокопія пас-
порту. 3. Ідентифікаційний номер.

Тематика спецкурсів, тренінгів 
за 30-ти годинною програмою буде 
надіслана додатково, просимо Вас 
надати власні пропозиції на ел. 
адресу metod210-v@ukr. net заяв-
ки на курси за формою, поданою 
у Додатках 1,2,3,4:

Довгострокові (150 год. або 60 
год.) заочно-дистанційною формою 
навчання.

Короткотривалі (30 год.) за очною 
формою навчання (вартість буде 
обраховуватись, виходячи з  кон-
кретної ситуації замовників освітніх 
послуг); вартість дистанційної форми 
навчання (30 год.) -350грн.

Тел.: 68–48-35 (приймальна комі-
сія), 68–02-92 (директор ІПКППМО). 
Сайт ІПКППМО: ipohnpu. in. ua 
(рубрика «Абітурієнтам»). E-mail: 
metod210-v@ukr. net

Р.І. Черновол-Ткаченко,  
директор ІПКППМО

Дослідження

СОЦІОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА
У жовтні 2019 р. студентами спеціальності «Соціологія» було проведено дослідження, з результатами якого ми вас знайомимо.

Було опитано 139 респондентів: сту-
дентів фізмату, істфаку, природни-

чого ф-тів, а також ф-ту психол. і соціо-
логії та початк. навчання. Переважна 
частина опитаних (89,2 %) — дівчата 
у віці 17–18 років.

Результати дослідження виявили, що 
основними мотивами здобуття вищої 
освіти є: бажання отримати якісні зна-
ння (73,4 %); наявність вищої освіти 
для подальшого працевлаштування 
(66,2 %); необхідність отримати диплом 
(44,6 %).

Більшість опитаних (82,6 %) керува-
лися власною думкою при виборі вишу. 
На 13, 8 % — вплинули поради батьків 
та друзів.

На питання про мотиви обрання 
спеціальності 40,9 % вказали, що визна-
чався мрією з дитинства, 15,2 % — що 
обрана спеціальність затребувана на 
ринку праці, 14,4 % керувалися критері-
єм престижності обраної спеціальності, 
12,9 % — зробили свій вибір випадково.

67,6 % опитаних планують працюва-
ти за спеціальністю після закінчення 
вишу, 9,4 % — не збираються, 23 % — 
не визначились з місцем працевла-
штування.

Майже 78 % опитаних респондентів 
відвідують всі заняття та в цілому задо-
волені якістю й змістом навчального 
процесу в ХНПУ імені Г.С.Сковороди; 

59 % вказали, що вчаться на оцінку 
«добре», 32 % — вчаться «задовільно», 
лише 8.6 % — є відмінниками навчання.

55,4 % опитаних вчаться за бюджет-
ною формою навчання, близько 30 % 
отримують студентську стипендію.

Окремий блок питань було при-
свячено характеристиці стосунків 
з  викладачами та із студентським 
колективом. 50,4 % опитаних визна-
чили стосунки з викладачами як ней-
тральні, а 48,9 % — як гарні та добро-
зичливі. Стосунки з одногрупниками 
76,8 % респондентів оцінили пози-
тивно, а 20,3 % — вважають їх умовно 
нейтральними.

75,4 % опитаних беруть участь 
у  творчих заходах ун-ту, 14,5 % не 
цікавляться позанавчальними видами 
діяльності.

16,3 % респондентів поєднують 
роботу та навчання, 59,7 % нада-
ють перевагу виключно навчанню, 
14,7 %  — мають досвід роботи, але 
зараз не працюють.

Щодо проведення вільного часу, 
то можливі варіанти: відпочивають 
з  друзями  — 85,2 %, спілкуються 
в соцмережах — 68,9 %, займаються 
самоосвітою — 40 %, надають перевагу 
спорту — 31,1 %.

Студенти здебільшого не цікав-
ляться політикою. Найцікавішою для 

респондентів є  політика України на 
загальнонаціональному рівні: тих, кому 
дуже цікаво та скоріше цікаво — 13 % 
від усіх опитаних.

Рівень добробуту своїх родин 67,6 % 
оцінили як високий та дуже високий 
(відповідно 25,9 % та 41,7 %); 30,2 % 
вважають його середнім, а  2,2 %  — 
низьким.

Таким чином, узагальнений соціо-
логічний портрет студента ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди, що відвідував заняття 
протягом жовтня 2019 року на вище-
зазначених ф-тах, має такі риси: це 
переважно дівчина 17–18 років, меш-
канка Харківської або іншої області 
України з відносно заможної родини. 
Вона добре навчається на бюджеті, від-
відує майже 100 % навчальних занять, 
бере участь у позанавчальній діяль-
ності в ун-ті, не працює у вільний від 
навчального процесу час, бо зосеред-
жена саме на освіті; планує отримати 
рівень магістра та працювати за спеці-
альністю після закінчення вишу, позаяк 
вважає її затребуваною на ринку праці. 
Основним мотивом у навчанні є бажан-
ня отримати якісні знання. Студентка не 
цікавиться політикою, серед улюбле-
них форм дозвілля — перевагу надає 
відпочинку з друзями та спілкуванню 
в соціальних мережах.

Студенти групи 31-С ф-ту психології і соціології

Студенти ІІ та ІІІ курсу, які навчають-
с я за спеціальністю «Редагування / 
Журналістика», відвідали Харківське 
обласне радіо.

Студентам показали центральну 
апаратну, звідки проводиться тех-

нічне управління процесом, редакції, 
де журналісти створюють матеріали, 
студію прямого ефіру, дозволили 
попрактикуватися і навіть записати 
власне інтерв’ю.

Дякуємо викладачам за можливість 
цікаво навчатися.

Студенти ІІІ курсу під кер-вом доц. 
О.О. Полозової та доц. Н.П.Нестеренко 
18 жовтня відвідали книжкову фабрику 
«Юнісофт», а 8 листопада - видавництво 
«Ранок».

На екскурсіях вони змогли побачи-
ти різні етапи створення книги: 

процес роботи з рукописом, редагу-
вання, оформлення замовлень, обго-
ворення макетів, фасування готових 
виробів.

Студенти були вражені масштабніс-
тю процесу виготовлення і навіть, як 
вони зауважили, почали дивитись на 
книжки іншими очима.

Предметні екскурсії

А. Магідов з Ю. Гольдман, директором Ізраільського культурного центру «Натіф» у Харкові


