
Кубок Отамана-2019

CПОРТИВНО-ПАТРІОТИЧНІ ЗМАГАННЯ
26–27 лютого 2019 р. у спортивній залі ім. В.А. Титаря відбулися традиційні XVI спортивно-патріотичні змагання на Кубок Отамана Окремого науково-освітнього центру 
Українського козацтва імені Г.С. Сковороди.

26 лютого змагалися учні ЗОШ №10, 
№84, ліцею №141 та Руновщинської 
ЗОШ Зачепилівського р-ну Харківської 
обл. Змагання відбулися в  дружній 
атмосфері. Групи підтримки команд-
учасників представили яскраві висту-
пи. Усі переможці були нагороджені 
грамотами, подарунками та солод-
кими призами від ОНОЦ УК. Кубок 
Отамана знов вибороли учні ЗОШ №84. 
Дякуємо вчителям шкіл за співпрацю 
і підготовку команд!

27лютого за Кубок змагалися сту-
дентські команди: Кіш імені І. Сірка ф-ту 

ФВ і спорту; Кіш імені Д. Яворницького 
істфаку; Збірна команда кошів імені 
Г.  Квітки-Основ’яненка укр. мовно-
літ. ф-ту, імені П.  Дорошенка ф-ту 
іноземної філології, «Слобожанські 
берегині» ф-ту славістики; Збірна 
команда кошів імені М. Грушевського 
ф-ту психол. та соціології та «Берегині» 
ф-ту початк. навчання; Збірна коман-
да кошів імені П. Орлика та «Нащадки 
козацького роду» економ. відділен-
ня юрфаку; Збірна команда Кошів 
імені В.  Верховинця ф-ту мистецтв, 
«Дружина» ф-ту дошкільн. освіти 

та «Слобожанські майстри» худ-
графу; Збірна команда кошів імені 
Б.  Хмельницького природн. ф-ту та 
«Краяни» фізмату.

З привітальним словом до учасни-
ків змагань звернувся ректор ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди, Отаман ОНОЦ 
УК, академік І.Ф. Прокопенко.

Програма змагань була насиченою 
конкурсами: «Візитівка команди», 
«Баскетбольна естафета», «Стрибки 
в  довжину», «Лінійна естафета», 
«Перетягування линви», «Виступ групи 
підтримки».

Збірна команда природничого та 
фізико-математичного факультетів 
перемогла в усіх спортивних видах 
програми, проте за сумою місць 
були визначені такі переможці: Кубок 
Отамана та І місце — факультет ФВ 
і спорту (на фото); ІІ місце — збірна 
команда природничого та фізико-
математичного ф-тів; ІІІ місце поді-
лили між собою команди історичного 
та юридичного ф-тів.

І. Кривенцова, доц. голова спортклубу,  
І. Чернікова, доц. заст. декана  

з виховн. роб. істфаку

Шевченківські дні

ІМ’Я КОБЗАРЯ ЄДНАЄ УКРАЇНЦІВ
Ім’я Великого Кобзаря — безсмертне. Він віддав все своє життя гарячому відстою-
ванню прав українського народу, щиро любив свою Батьківщину. Саме тому кожен 
українець знає про неоціненний внесок митця в розвиток української мови, культури, 
у формування національної ідеї.

Вірші Тараса Григоровича Шев чен-
ка  — це невичерпне джерело 

мудрості. Написані понад півтора сто-
ліття тому, поезії Шевченка актуальні 
й досі. Великий Кобзар оспівував такі 
людські цінності, як любов і  вірність, 
материнську долю, дружбу, відданість 
рідній землі і народові. «Кобзар» — це 
друга Біблія для українців. Розгортаєш, 
і: «Ну що б, здавалося, слова… Слова та 
голос — більш нічого. А серце б’ється — 
ожива, як їх почуєш…». І слова Шевченка 
справді особливі, зокрема тим, що акту-
альні й досі.

Невипадково в ХНПУ ім. Г.С. Ско во-
ро ди було підготовлено культурно-про-

світницький проект «До 205-річчя від 
дня народження Т.Г. Шевченка», під час 
якого студенти читали «Заповіт» мовами, 
що вивчаються в нашому університеті: 
англійською, китайською, французькою, 
німецькою, іспанською, турецькою та 
іншими. А  Народний камерний хор 
«Ювента» імені В. Королевського вико-
нав твір Миколи Цололо «Всеуповання» 
на слова Т.Г. Шевченка.

До дня народження великого 
поета, художника, громадського діяча 
Т.Г.  Шевченка працівники читально-
го залу №3 навч. корпусу по вул. Ва -
лентинівській, 2 підготували книжково-
тематичну виставу «Ім’я Кобзаря єднає 
українців». До уваги відвідувачів — книги 
про великого Кобзаря, журнальні статті, 
присвячені Т. Шевченку, репродукції його 
картин, сучасні плакати, на яких Тарас 
постає перед нами в різних образах.

9 березня університетська грома-
да на чолі з ректором І. Прокопенком 
поклала квіти до пам’ятника Тараса 
Гри горовича Шевченка.

А.А. Кроль, пров. бібліотекар

Вітаємо!
ПОЧЕСНІ НАГОРОДИ

28 лютого 2019 року на засіданні Вченої ради ун-ту ректор ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди академік І.Ф. Прокопенко вручив:

Грамоту Верховної ради України завідувачці кафедри ЗП та педагогіки 
вищої школи, професору Світлані Трохимівні Золотухіній за вагомий осо-
бистий внесок у розвиток науки і освіти, плідну науково-педагогічну діяль-
ність, підготовку висококваліфікованих фахівців, сумлінну працю та високий 
професіоналізм

Почесну грамоту Кабінету Міністрів України професору кафедри теорії 
і методики ФВ та оздоровчо-лікувальної фізичної культури Сергію Сидоровичу 
Єрмакову за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку освіти 
і науки, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм.

Щиро вітаємо наших викладачів та бажаємо їм подальших наукових звер-
шень та здобутків!

ПІСЛЯМОВА ДО 8 БЕРЕЗНЯ
 • Студентка ф-ту Мистецтв Наталія Шахін перемогла у Всеукраїнському від-

критому фестивалі-конкурсі «Запали зірку–2019». У номінації «Академічний 
вокал» її нагороджено Дипломом за І місце.

Бажаємо Наталії та її керівникові В.А. Кузьмічовій й концертмейстеру 
Т.Ю. Богачовій-Білоус подальших творчих перемог і звершень!

 • Випускниця ф-ту ФВ і спорту Анастасія Новікова здобула вищу нагоро-
ду на міжнародному турнірі класу А зі спортивного та бойового самбо 
на призи Президента О. Лукашенка, що відбувся у м. Мінськ наприкінці 
лютого. Так тримати, Насте! Завжди раді твоїм успіхам

 • Пишаємось студентками ф-ту початкового навчання. Дівчата блиску-
че перемогли в унікальному інноваційному проекті Upshift, який реа-
лізується в 22 країнах світу 
за фінансової підтримки 
Європейського Союзу для 
надання мож ливостей 
у  реалізації власних ініціа-
тив із соціального підпри-
ємництва.

Наша команда отримала 
грант (60  000 грн) за ідею 
організації дитячого куточку 
в ун-ті й здобула досвід робо-
ти в проектному менеджмен-
ті та ознайомилась з основами планування соціального проекту.

Бажаємо успіхів, натхнення та нових інноваційних проектів!

Містер і міс університету–2019

№3 (265)

15 березня 2019 року

Видається з 1933 року

Переможці конкурсу Денис Касалап (юрфак) і Ніно Лімонджава (ф-т іноз. філ.) 

Газета Харківського національного  
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Університет-школа

УПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ STEM-ОСВІТИ
Весна 2019 р. на фізматі розпочалася із семінару «Упровадження елементів STEM-освіти в навчальний процес закладів загальної середньої освіти» для учителів інформатики 
Московського р-ну.

Семінар було проведено в  рам-
ках роботи науково-методичної 

лабораторії STEAM-освіти каф. інфор-
матики для 30 учителів інформати-
ки шкіл Московського р-ну, а також 
викладачів кафедри. Відкриваючи 
захід, в.о. декана фізмату д. пед. н., 
доц. Н.О. Пономарьова ознайоми-
ла учасників з  інноваціями в  під-
готовці майбутніх учителів у ХНПУ 
ім.  Г.С.  Сковороди, які враховують 
сучасні тенденції розвитку системи 
освіти в  Україні, розповіла гостям 
про нові спеціальності та освітні 
програми для вступників на ОКР 
«Бакалавр» та «Магістр», запрова-
джені в 2019 році.

Програма семінару передбачала 
низку практичних вправ, міні-доповідей 
та демонстрацій, присвячених елемен-
там STEM-уроку та їх реалізації, огляду 
реалізованих STEM-проектів, особли-
востям розроблення STEM-проектів для 
школярів у закладах ЗОСШ.

Найбільше пожвавлення  та зацікав-
леність викликала інтерактивна вправа, 
організована В.М. Андрієвською, проф. 
каф. інформатики, щодо виконання 
практичного елемента STEM-проекту. 
Учасники поєдналися в групи, кожній 
із яких було надано комплекти газет, 
скотч та ножиці, і за 8 хвилин групи 
мали придумати й зреалізувати власні 
ідеї створення звичайного столу. Кожна 

розробка перевірялася на стійкість та 
міцність, а під час подальшого обгово-
рення можливих варіантів реалізації 
ідеї учителі дійшли висновку про мож-
ливість здійснення подібного проекту 
у своєму навчальному закладі.

Учасники познайомилися з мате-
ріалами реальних STEM-проектів для 
школярів різного віку, особливу увагу 
було приділено специфіці вибору 
тематики STEM-проектів, значущості 
всіх етапів їх реалізації.

Звичайно, інтерес в учителів викли-
кали продемонстровані новітні технічні 
пристрої, які добре було би застосовувати 
в STEM-проектах: 3D-принтер, 3D-ручки, 
конструктори, MakeyMakey тощо.

Позитивні відгуки учасників та 
набута ними впевненість у  корис-
ті STEM-проектів дарує надію на їх 
подальше практичне втілення у шко-
лах Московського р-ну нашого міста.

Науково-методичною лаборато-
рією STEAM-освіти кафедри інфор-
матики заплановано в  майбутньо-
му продовження популяризації та 
поширення успішних практик з реа-
лізації STEAM-проектів, співпраця із 
закладами освіти міста Харкова та 
Харківської обл. з питань проведен-
ня науково-дослідних робіт у визна-
ченому напрямі.

Н.В. Олефіренко, проф. каф. інформатики, 
Н.О. Пономарьова, декан фіз.-мат. ф-ту

Рік Китаю в Україні

СХІДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП ПО-УКРАЇНСЬКИ
22 лютого 2019 року в ХНПУ ім. Г.С. Сковороди відбувся День китайської культури в рамках Року Китаю в Україні.

Захід відкрив ректор акад. І.  Про-
копенко, який наголосив, що співро-

бітництво з Китаєм є одним із важливих 
пріоритетів міжнародного співробітни-
цтва ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

З привітальними промовами висту-
пили Перший секретар Посольства КНР 
в Україні пан Ван Дацзюнь і начальник 
відділу розвитку міжнародних зв’язків 
і євроінтеграції Департаменту міжна-
родного співробітництва Харківської 
міської ради Олена Миколаївна 
Петренко.

У рамках програми заходу гості 
ознайомились із науковою діяльністю 
аспірантів КНР у нашому ун-ті, відвіда-
ли відкриття виставки Члена Спілки 

Художників України Д.В. Чауса «Східний 
калейдоскоп» (за матеріалами перебу-
вання на творчому стажуванні в КНР), 
а  також підбили підсумки виставки-
конкурсу дитячих малюнків «Свято 
весни в Китаї», яка проводиться нашим 
університетом спільно з Посольством 
КНР в Україні. Окрім цього, під час заходу 
пройшли майстер-класи зі східної калі-
графії, вирізання з паперу та китайська 
чайна церемонія.

Учасники заходу зазначили, що укра-
їнці та китайці зацікавлені в налагоджен-
ні тісних зв’язків в освітній та науковій 
сферах. Про це яскраво засвідчила тепла 
та приємна атмосфера, що панувала на 
цьому святі. На екскурсії в Музеї історії університету з ректором І.Ф. Прокопенком

Під час ознайомлення з науковою діяльністю аспірантів КНР у ХНПУ імені Г.С. Сковороди
На виставці робіт члена Спілки художників України,  

заст. декана з наукової роботи худграфу Дмитра Чауса «Східний калейдоскоп»  
(за матеріалами перебування на творчому стажуванні у КНР)
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Круглий стіл

АФГАНСЬКА ВІЙНА: ІСТОРИЧНІ УРОКИ
12 лютого в ХНПУ імені Г.С. Сковороди пройшов круглий стіл «Афганська війна (1979–1989): історичні уроки та сучасність» до 
Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав і 30-ї річниці виведення радянських військ із Демократичної 
Республіки Афганістан.

Через горнило цієї локальної війни 
пройшли понад 160 000 українців. Із 

них 2378 загинули, 60 вважаються зни-
клими безвісти або тими, що потрапили 
в полон. Поранення отримали понад 
8000 українців, із них 4687 повернулися 
на батьківщину інвалідами.

Круглий стіл відкрили ректор ун-ту, 
академік НАПН України І.Ф. Прокопенко 
та проректор з  навчально-виховної 
роботи д.ф.н., проф. С.В.  Бережна. 
Модератором заходу виступила 
к.  іст.  н., доц. каф. всесвітньої історії 
Л.М. Ямпольська.

У заході взяли участь ветерани 
Афганської війни, викладачі та аспі-
ранти нашого ун-ту: В.М. Рижков, голо-
ва ХО спілки ветеранів Афганістану 

(СВА), Української СВА, аспірант каф. 
всесвітньої історії; Г.І.  Ломакін, заст. 
голови ХМ СВА по роботі з інвалідами, 
випускник аспірантури ф-ту психол. 
і соціол.; М.Л. Биков, заст. голови ХМ 
СВА, голова СВА Шевченківського р-ну 
м.  Харкова, випускник ф-ту психол. 
і соціол.; І.Б. Гринченко, к.п.н., доц. каф. 
олімпійського і профес. спорту та спорт. 
ігор; О.Ю. Марчак, аспірант каф. філосо-
фії. Військову службу в ДРА проходили 
наші недавні колеги: В.В. Спіцин (ф-т ФВ 
і спорту) — окремий десантно-штурмо-
вий батальйон при 70-й Гв. мотострілко-
вій бригаді, м. Кандагар; А.П. Костирко 
(істфак) — комендантська рота управ-
ління 5-ї Гв. дивізії, м.  Шиндандт; 
В.В. Носенко (ф-т психології і соціоло-

гії) — 47-й Керкінський прикордонний 
загін м. Андхой, Меймене, Кайсар.

Круглий стіл проходив у  форматі 
вільного спілкування. Учасники бойо-
вих дій ділилися своїми спогадами 
і враженнями про війну і місце людини 
на війні. Найбільший інтерес аудиторії 
(студенти та викладачі істфаку, ф-ту пси-
хол. і соціол., ф-ту ФВ і спорту) викликали 
оцінки причин введення ОКРВ наприкін-
ці грудня 1979 р. до ДРА; розповіді про 
участь підрозділів спецпризначення 
та прикордонних загонів у військових 
операціях, використання різних тактик 
радянськими і  опозиційними сила-
ми; явище «афганського синдрому» 
і відсутність психологічної підтримки 
в СРСР для адаптації колишніх військо-
виків до мирного життя; героїчні вчин-
ки і доля пересічної людини на війні. 
Дискусійними виявилися питання про 
роль зовнішнього фактору в громадян-
ських війнах і необхідність застосування 
дипломатичних засобів для вирішення 
конфліктів.

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

Пам’ятаємо

ЛІНГВІСТИЧНА СПАДЩИНА С.І. ДОРОШЕНКА
28 лютого 2019 р. в ХНПУ імені Г.С. Сковороди відбулися Всеукраїнські наукові читання, присвячені пам’яті професора 
Сергія Івановича Дорошенка.

Зі вступним словом — про вагомий 
внесок С.І. Дорошенка в становлення 

мовознавства в Україні, про його науко-
ву спадщину, у якій мовознавці знаходять 
оригінальні теоретичні концепції і свіжі 
думки щодо розвитку української мови 
і культури мовлення, про його підручники 

для вищої педагогічної школи, про вихо-
вання цілої плеяди досвідчених науковців 
для Харкова і різних регіонів України — 
виступив декан укр. мовно-літ. ф-ту імені 
Г.Ф. Квітки-Основ’яненка, доктор філо-
логічних наук, проф. К.Ю. Голобородько. 
Близько 100 науковців, які взяли участь 

у наукових читаннях, представляли кафе-
дри лінгвістичного спрямування відомих 
вишів Харкова, Києва, Полтави, Сум, Умані, 
Тернополя, Дніпра, Чернівців, Познані 
(Польща). Такі наукові читання стануть тра-
диційними на кафедрі української мови.

О.А. Олексенко, проф., зав. каф. укр. мови

НА ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО СПОРТСМЕНА
9 лютого, напередодні дня народження та смерті (10.02.1937–10.02.2017 рр.) видатного спортсмена, Заслуженого майстра 
спорту з волейболу, дворазового олімпійського чемпіона, випускника ф-ту ФВ, професора каф. спортивних ігор Юрія Михайловича 
Пояркова, відбулися мітинги пам’яті та покладання квітів до його меморіальної дошки, встановленої на фасаді навчального 
корпусу по вул. Алчевських, 29, та на кладовищі.

Спогадами про Юрія Михайловича поділилися ректор 
І.Ф. Прокопенко; декан ф-ту ФВ і спорту, доц. В.А. Коробейнік; 

доктор наук з ФК і спорту, проф., зав. каф. олімпійського та 
проф. спорту і спорт. ігор Ж.Л. Козіна; тренер жіночої волей-
больної команди «Харків’янка», ст. викл. Є.Я. Стрельникова; 
гравець команди «Харків’янка» Олена Гостренко; дружина 
Ю. Пояркова Олена Михайлівна. Усі зазначили, що великий 
спортсмен був дуже талановитою, скромною, відповідальною, 
чуйною Людиною. Університет пишається таким випускником та 
співробітником, а для студентів-спортсменів Юрій Михайлович 
завжди буде прикладом.

12 лютого у НСК ім. Ю. Пояркова 
факультету ФВіС, по вул.  Валенти-
нівській, 2, відбувся ІІІ турнір пам’яті 
Ю.М. Пояркова серед студентських 
чоловічих команд з волейболу.

Турнір, що відбувся за ініціативи 
каф. спортивних ігор, де багато років 
пропрацював Ю.М. Поярков, та сту-
дентської комісії федерації волейболу 
Харківської обл., був започаткований 
у 2017 р. як ювілейний (до 80-річчя 
Юрія Михайловича), проте, на жаль, став турніром пам’яті.

Традиційно в турнірі взяли участь найсильніші чоловічі сту-
дентські команди м. Харкова. Змагання відбулися в дружній 
атмосфері, ігри були емоційними та цікавими. Наша команда, 
на жаль, була представлена не основним складом, і саме тому 
Кубок турніру імені Ю.М. Пояркова вибороли студенти ХНУ імені 
В.Н. Каразіна, ІІ місце посіли гравці команди ХНУРЕ, ІІІ — ХДАФК. 
Наші хлопці, як привітні господарі, отримали дипломи учасників 
турніру (на фото).

Свято волейболу відбулося. Сподіваємося, що турнір не при-
пинить свого існування, а поповниться новими учасниками.

І. Кривенцова, голова Спортклубу

ХОР «ЮВЕНТА» ім. ВІКТОРА КОРОЛЕВСЬКОГО
25 лютого 2019 року на факультеті Мистецтв ХНПУ імені Г.С. Сковороди відбувся концерт, присвячений Учителю — хоровому 
диригенту, викладачу, педагогу, наставнику, колезі та другу — Віктору Валентиновичу Королевському.

Творчий захід пам’яті відвідав ректор університету академік 
І.Ф. Прокопенко, який разом з проректором з навчально-

виховної роботи С.В. Бережною, директором молодіжного 
центру Н.П. Грицаненко, численними співробітниками ф-тів 
ун-ту та запрошеними представниками Харківської обласної 
філармонії відкрив меморіальну навчальну аудиторію — кабі-
нет хорового диригування імені В.В. Королевського.

Понад тридцять років творча та педагогічна діяль-
ність Віктора Королевського була пов’язана з ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди, де в 1993 р. ним було створено Камерний 
хор «Ювента». За часи свого існування хор здобув звання 
Народний аматорський колектив профспілок України, ста-
вав лауреатом багатьох престижних та визначних хорових 
конкурсів і фестивалів.

Рішенням виконавчої ради університету Народному 
камерному хору «Ювента» присвоєно ім’я Віктора 
Королевського.

Нехай світла пам’ять про чудову людину, музиканта не згас-
не — як світло зірок, що довго мандрують всесвітом наших душ, 
нагадуючи кожному, хто ми, що ми, чому ми, куди ми, навіщо ми...

Турнір

ПЕРЕМОГА ПО-ХАРКІВСЬКИ
Уже не перший рік на базі історико-філософського ф-ту Київського ун-ту імені 
Б. Грінченка проходить Всеукраїнський турнір із філософії. Наші студенти цьогоріч 
гідно представили наш ун-т.

Це не просто аматорський турнір, 
а захід, який є шкалою вимірю-

вання рівня академічної освіти ун-тів 
України. Студенти з різних регіонів, 
різних рівнів підготовки, різних спе-
ціальностей мають змогу проявити 
своє креативне та творче мислення, 
підкріплене поглибленими знан-
нями з  філософії з  урахуванням 
наукової бази з історії, політології, 
економіки, культурології, лінгвісти-
ки, соціології.

На турнірі є неважливим вік та 
курс навчання, специфіка майбут-

ньої професії, адже під час змагань 
головне — поглиблені знання та 
новий погляд на актуалізацію про-
блем сучасного людства і можливі 
шляхи вирішення гострих про-
блем.

У 2019  р. у  турнірі брали участь 
74 студенти з усіх куточків України, 
грали дві ліги: 1. Професійна (студен-
ти філософсько-богословських ф-тів); 

2.  Непрофесійна (студенти різних 
напрямків навчання).

ХНПУ імені Г.С. Сковороди представ-
ляли студенти історичного (О. Гончаров, 
І. Чепєгін, А. Семененко) та природничо-
го (О. Божко) ф-тів. Керівник команди — 
канд. філос. наук, доц. каф. філософії 
Г.В. Корж, яка сумлінно та якісно підго-
тувала нашу команду, завдяки чому ми 
в цьому році вибороли І місце!

Гра захоплювала тим, що не була 
спрямована на «отримання кубків», 
нове покоління нівелювало всі при-
йоми атаки та захисту, адже мета 

полягала в тому, щоб проговорити та 
зрушити з місця глобальні питання, 
котрі стосуються кожного з нас.

Я рада, що була частиною коман-
ди ХНПУ ім.  Г.С.  Сковороди, яка 
досягла поняття ordoamoris, що, за 
М.  Шеллером, означає «гармонія 
в любові до всього».

А. Семененко, студентка-магістрантка 
істфаку
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Конкурс

НОВИХ ВІДКРИТТІВ  
МОЛОДИМ НАУКОВЦЯМ!

У лютому на базі фізико-математичного ф-ту відбувся І етап Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт за такими галузями знань: ІКТ в освіті, фізика 
та астрономія, математика та статистика.

На конкурсі були представле-
ні роботи студентів, які про-

йшли попередній відбір: Марія 
Чайковська  — «Використання 
QR-кодів при вивченні фізики в ЗЗСО» 
(кер. доц.  В.М.  Сергєєв); Катерина 
Афанасенко — «Логарифми навко-

ло нас» (кер. доц. І.Г. Яловега); Юлія 
Ракуса — «Авторський мультимедій-
ний додаток Multi English для під-
тримки вивчення англійської мови у 6 
класі» (кер. проф. Л.Е. Гризун); Марія 
Колесник — «Підготовка майбутньо-
го вчителя інформатики при вико-
ристанні Іот при викладанні мови 
програмування С++» (кер. ст. викл. 
В.В.  Пікалова); Вікторія Гельман  — 

«Дослідження функцій за допомо-
гою похідних: наступність вивчення» 
(кер. доц. Т.І. Дейніченко); Яна Цись — 
«Комп’ютерна підтримка учнів з осо-
бливими освітніми потребами при 
вивченні математики у ЗЗСО» (кер. 
проф. О.А. Жерновникова); Антоніна 

Шарапова — «Фізика і екстремальні 
значення» (кер. проф. Є.Б. Малець).

Досвідчені члени журі на чолі 
з деканом проф. Н.О. Пономарьовою 
побажали молодим науковцям твор-
чих успіхів та нових відкриттів!

До ІІ туру рекомендовано роботи 
Юлії Ракуси та Марії Колесник.

О.А. Жерновникова, коорд. з наук. роб.  
фізмату

УВАГА!

ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС!
ФАКУЛЬТЕТ СЛАВІСТИКИ

ЗАПРОШУЄ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ  
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ЛІТЕРАТУРНОМУ КОНКУРСІ

До розгляду приймаються оригінальні твори  
українською та російською мовами

(поезія, мала проза, літературна критика).
МАТЕРІАЛИ  

(обсяг до 10 сторінок, шрифт times new roman, кегль 14, интервал 1,5)
в електронному та текстовому варіантах

разом з відомостями про автора
приймаються на кафедрі світової літератури

(корпус «В», к. 404; e-mail: kaf-world-literature@hnpu.edu.ua  
до 01.05.2019 р.)
ЖУРІ КОНКУРСУ: 

доктор філологічних наук, профсор СИЛАЄВ О.С. (голова),  
кандидат філологічних наук, доцент КОЗЛОВА А.Г.,  

доктор філологічних наук, доцент ГАРМАШ Л.В.

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ БУДУТЬ ОГОЛОШЕНІ У ТРАВНІ 2019 р.

Сумуємо
ОБРІЙ ВІЧНОСТІ 

ЛЕОНІДА УШКАЛОВА
Раптово і передчасно, несподівано для всіх 
викладачів, студентів і співробітників, 
шанувальників його таланту в нашому 
ун-ті і в усій Україні пішов у вічність 
видатний і авторитетний учений, колега, 
наставник, друг, доктор філолог. наук, про-
фесор каф. укр. літ., член НС письменників 
України Леонід Володимирович Ушкалов.

Народився майбутній сковородинознавець 
5 листопада 1956 року в м. Краснопілля 

Сумської обл. 
Упродовж 1977–
1982 р. навчався 
на відділенні 
укр. мови і  літ. 
філологічного 
ф-ту ХДУ імені 
О.М. Горького. 
Після закінчен-
ня працював на 
каф. укр. і світо-
вої літ. нашого ун-ту. Перебував на посадах 
викладача, доцента, професора, виконував 
обов’язки завідувача кафедри.

Закінчив аспірантуру при Ін-ті літ. імені 
Т.Г. Шевченка НАН України і в 1989 р. захистив 
канд. дисертацію, а у 1996 році докторську 
дисертацію. Учене звання професора було 
присвоєне в 2002 р.

Опублікував понад 100 наукових розвідок, 
що друкувалися укр., англ., німецьк., польськ., 
російськ. мовами, з літературознавства, філо-
софії, богослів’я, науково-популярні праці, 
дитячі книжки.

Окремими виданнями вийшла низка 
праць, серед яких «Григорій Сковорода і анти-
чна література», «З історії української літерату-
ри ХVII — ХVIIІ століть, «Від бароко до постмо-
дернізму», «Реалізм — це есхатологія: Панас 
Мирний», «Григорій Квітка-Основ’яненко» 
та інші. З-під його пера вийшли праці про 
М. Смотрицького і  С. Зизанія, Г. Квітку-
Основ’яненка і  П. Мирного, М. Сумцова 
і  О. Потебню, Л.Українку і  М. Хвильового, 
П. Тичину і  О. Довженка, Ю. Шевельова 
і О. Забужко, письменників розстріляного 
відродження.

Леонід Володимирович Ушкалов  — 
упорядник, перекладач, редактор, автор 
передмов, приміток і коментарів до різних 
видань відомих укр. письменників та літера-
турознавців. За підготовку видання «Григорій 
Сковорода. Повна академічна збірка творів» 
удостоєний Міжнародної літературно-мис-
тецької премії імені Г.С.  Сковороди НАН 
України.

Проф. Л.В.  Ушкалов є  організатором 
і науковим керівником міжнародного біблі-
ографічного проекту «Два століття сковоро-
діани», учасниками якого є науковці з України, 
Австрії, Італії, Молдови, Польщі, Росії, Румунії, 
Канади та США. Голова редакційної ради 
«Збірника Харківського історико-філоло-
гічного товариства», збірн. наук. праць «Від 
бароко до постмодерну». Один із співоргані-
заторів академічної дискусії в рамках проекту 
«Українська гуманітаристика: діалог культур 
між Сходом і Заходом». Брав участь в куль-
турологічній програмі «Добридень» на Укр. 
радіо, на сторінках газети «Україна молода» 
публікував «Уроки літератури від Леоніда 
Ушкалова».

Член спеціалізованих учених рад у ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди, ХНУ імені В.Н. Каразіна. 
Під його керівництвом підготовлено і захи-
щено 2 докторські і  10 канд. дисертацій. 
Лауреат премії імені І.Я. Франка НАН України. 
Номінований на Національну премію імені 
Т.Г. Шевченка.

Нагороджений нагрудним знаком 
«Відмінник освіти України». Дипломант обл. 
конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі 
імена». Неодноразовий лауреат конкурсу 
ХНПУ імені Г.С. Сковороди «Людина року», 
«Кращий викладач», «Кращий науковець».

Леонід Володимирович Ушкалов присвя-
тив вивченню життя і творчості укр. філософа 
Г.С. Сковороди більшу частину свого життя, 
дослідив і висвітлив глибокі шари укр. літе-
ратури, її роль у  світовому письменстві. 
Професор націлив майбутніх дослідників 
на усвідомлення знаковості видатних пись-
менників, мав намір наблизити сучасників до 
осягнення укр. першорозуму.

Сердечно дякуємо… Низько вклоняємо-
ся… Довіку пам’ятаємо…

Ректорат ХНПУ імені Г.С.Сковороди, колеги, 
студенти, аспіранти, докторанти і співро-

бітники укр. мовно-лит. ф-ту
PS. До нашого ун-ту продовжують надходи-
ти слова співчуття та невимовної скорботи 
з  приводу передчасної смерті видатного 
науковця сучасності, талановитого педагога 
світового рівня, проф. Л.В. Ушкалова. Листи 
співчуття надійшли від керівництва та спів-
робітників Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди 
НАН України, Ін-ту літератури імені 
Т.Г. Шевченка НАН України, Науково-навч. 
Центру Сковородинознавства Переяслава-
Хмельницького ДПУ імені Г.С. Сковороди.
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Нові можливості

«АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ»  
СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Академічна мобільність як найбільш розвинена форма інтернаціоналізації освіти сприяє інтеграції індивіда в міжнародну 
академічну спільноту в рамках глобального освітнього простору.

Згідно з  «Положенням про порядок 
реалізації права на академічну мобіль-

ність» в ун-ті основними формами акаде-
мічної мобільності є навчання, мовне ста-
жування, навчально-наукове стажування, 
практика, літні та інші школи. Відповідно 
до «Положення», право на академічну 
мобільність здобувачів вищої освтіи реа-
лізується на підставі міжнародних догово-
рів про співробітництво в галузі освіти та 
науки між закладами освіти, міжнародних 
програм та проектів, договорів про співро-
бітництво, а також може бути реалізоване 
учасниками освітнього процесу (науково-
педагогічними працівниками і здобувача-
ми освіти) з власної ініціативи.

Основними цілями академічної 
мобільності є підвищення якості освітніх 
послуг, що надаються ун-том; підвищення 
ефективності науково-дослідної роботи; 
підвищення конкурентоздатності наших 
випускників на українському та міжнарод-
ному ринках освітніх послуг та праці; зба-
гачення індивідуального досвіду учасників 
освітнього процесу щодо інших моделей 
створення та поширення знань; залучення 
світового інтелектуального потенціалу до 
освітньо-професійних програм, за якими 

відбувається підготовка на ф-ті; встанов-
лення внутрішніх та зовнішніх інтеграцій-
них зв’язків.

Академічна мобільність на міжнародно-
му рівні реалізується учасниками освітньо-
го процесу в закладах освіти поза межами 
України у двох варіантах щодо способу її 
організації: організована  — здобувачі 
вищої освіти навчаються за результатами 
щорічного конкурсу, який організовує 
МОН України, двосторонніх або багато-
сторонніх угод між нашим університетом 
та закладами-партнерами; індивідуаль-
на  — студенти навчаються на підставі 
отриманого гранту на навчання.

У 2018 році програмою академічної 
мобільності скористалися понад 20 сту-
дентів (3–4 курси ОС «Бакалавр» й 1–2 
курси ОС «Магістр»). Розширилася і гео-
графія стажування студентів: КНР, Італія, 
Іспанія, Німеччина, Ізраїль. Наші студенти 
навчаються у 8 містах КНР (Пекін, Шанхай, 
Далянь, Хефей, Хайкоу, Шицзячжуан, 
Ханчжоу, Нанкін) на стипендії інституту 
Конфуція, державні стипендії уряду КНР 
та стипендії ун-тів або провінцій.

Так, 13 студентів навчаються на мов-
них курсах у державних ун-тах КНР, серед 

них: А. Векліч, К. Чихаріна, А. Зеленєва — 
Аньхойський ун-т, м. Хефей. 3 студенти 
ф-ту в  грудні здобули ступінь магістра 
в нашому ун-ті та продовжують навчання 
в Нанкінському пед. ун-ті, Хефейському 
ун-ті за програмами «Методика навчан-
ня китайської мови як іноземної», 
«Перекладознавство». Студентки 3 курсу 
О. Захарченко і В. Ситнікова були учасни-
ками літнього стажування в Пекінському 
ун-ті. Це грант, який надало Посольство 
КНР в  Україні спеціально для нашого 
ун-ту з метою підвищення рівня лінгвосо-
ціокультурної компетентності.

Також наші студенти отримують додат-
кові компетентсності й із європейських 
мов. Так, студентки 1 курсу ОС «Магістр» 
Ю. Пашнєва, А. Цибульнікова долучилися 
до освітньої програми з навчання німець-
кої мови як іноземної в рамках співробіт-
ництва між Німецьким центром м. Харкова 
та мовним центром м. Берлін у листопаді 
2018 р. Студентки 4 курсу К. Бондаренко 
та І. Колісник взяли участь у літніх кур-
сах з німецької мови у мовному центрі 
м. Берлін у липні 2018 р., а Ю. Турченюк 
проходила стажування з італійської мови 
на рівні В1 у січні 2019 р. Студент 1 курсу 
ОС «Магістр» О. Твердунов проходив ста-
жування в м. Вальядолід (Іспанія) в школі 
при Фундації іспанської мови для іно-
земців.

Відзначаючи безперечну практичну 
вагу наукового й навчального стажуван-
ня в контексті АМ, видається перспектив-
ним створення єдиного глобалізованого 
освітнього простору, що дасть змогу всім 
учасникам освітнього процесу долучи-
тися до світових надбань освіти і науки. 
Сподіваємось, що реалізація цієї про-
грами як здобувачами вищої освіти, так 
і науково-педагогічними працівниками 
стане визначальною рисою сучасної якіс-
ної конкурентоспроможної вищої освіти 
як на ф-ті, так і в ун-ті загалом.

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

Науковий гурток

ЯК ДОПОМОГТИ СТУДЕНТАМ  
ЗАСТОСОВУВАТИ НАБУТІ ЗНАННЯ?

На кафедрі ботаніки природничого ф-ту функціонує гурток «Екостежинка», про роботу якого розповідає доцент Я.В. Гончаренко.

Коли студенти приходять на заняття 
і починають вивчати ботаніку, їх ціка-

вить можливість задіяти отримані знання 
на практиці. На лабораторних заняттях 
вони дізнаються, як у побуті можуть допо-
могти знання про будову рослинної кліти-
ни і тканини. Але завжди є такі студенти, які 
хочуть знати й уміти більше. Здійснювати 
свої наукові мрії та втамовувати спрагу до 
навчання допомагають заняття ботаніч-
ного гуртка «Екостежинка», який функці-
онує на каф. ботаніки природничого ф-ту. 
Студенти займаються в лабораторіях із 
мікроскопами, гербаріями, живими рос-
линами, проводять якісні хімічні реакції, 
відвідують екскурсії до ботанічного саду 
й оранжереї. Наявність понад 2000 видів 
і  сортів рослин у  колекції ботанічного 
саду й оранжереї дають можливість кож-
ному студенту обрати улюблену групу 
для спостереження. Так з першого курсу 
починається виконання індивідуальних 
наукових досліджень. За результатами 
роботи студенти публікують тези й висту-
пають із доповідями на конференціях.

Ботанічний сад допомагає дізнатися про 
різноманіття й особливості декоративних 
автохтонних та інтродукованих рослин. 
Поринання до світу флори в першокурс-
ників починається з вересня, коли є можли-
вість поласувати їстівними плодами і визна-
чити речовини, що роблять їх такими смач-
ними та корисними для здоров’я. Під час 
знайомства з ефіроолійними рослинами 
студенти вивчають їх будову не тільки під 
мікроскопом, але й проводять стилізовану 
чайну церемонію.

Протягом зимового періоду прово-
дяться заняття з вигонки форзиції, бузку 
та інших рослин. Корисно вміти власноруч 
примусити квітувати рослини до певного 
свята, щоб зробити приємний ексклюзив-
ний подарунок.

Заняття відбуваються і  в  оранжереї, 
де для студентів проводяться екскурсії. 
Цікаво на власні очі побачити квітування 
фейхоа, пасифлори, лимонів, жасмину, 
пахіподіуму, кактусів. Можна побавитися 
із мімозою сором’язливою, щоб побачити 
як вона закриває листочки від дотику або 
краплинок води. Оранжерея є гарним осе-
редком для спостереження зв’язку зовніш-
ньої і внутрішньої будови рослин залежно 
від кліматичних умов. Тому набуті знання 
забезпечать гарний догляд за кімнатними 
рослинами. Під час виконання індивіду-
альних наукових досліджень з’являється 
можливість для набуття додаткових знань 
і вмінь, щоб зробити фітокашпо, виростити 
плодоносні лимони. Крім цього, студенти 
протягом зими пророщують насіння чор-
нобривців і рослин з групи імортелів, щоб 
потім їх висадити на території ботанічного 
саду.

Ще взимку можна досліджувати і хвойні 
рослини. Аромат їхніх ефірних олій досить 
різноманітний, приємний, нагадує про 
новорічні свята. Саме зараз можна навчи-
тися створенню фітокомпозицій і взяти 
участь в акції «Гілка замість ялинки».

На заняттях студенти знайомляться 
і з отруйними та рідкісними рослинами, 
яких багато в групі першоцвітів. За ними 
починаємо проводити фенологічні спо-
стереження із середини березня. Деякі 
студенти під час екскурсій вперше бачать 
справжні підсніжники. А квітування магно-
лій із квітками до 15 см у діаметрі захоплює 
усіх без винятку. Спостереження за тюльпа-
нами, півниками, гіацинтами, бузком, лілій-
никами завжди додає гарного настрою.

Навіть за всі роки навчання в універси-
теті неможливо повною мірою дізнатися 
про всі колекційні рослини, які постійно 
поповнюються новими зразками і, надаючи 
можливість щороку дізнаватися про нове. 
Отриманий досвід студенти реалізують під 
час педагогічної практики у школах, у побу-
ті, а головне — що навчаються дбайливому 
ставленню до природи, поширюють свої 
знання і вміння.

Конкурс есе

ПРОФЕСІЯ ВЧИТЕЛЯ — 
МАЙБУТНЄ ДЕРЖАВИ

Продовжуємо знайомити наших читачів з найкращими есе про вчительську професію. 
Одна з переможниць конкурсу — Дар’я Гомаз, студентка укр. мовно-літ. ф-ту ім. 
Г.Ф. Квітки-Основ’яненка,— пропонує вашій увазі свій твір.

Мені завжди хотілося змінити країну на краще, 
саме тому я  вступила до педагогічного. 

Можливо, хтось не бачить у  цьому логіки, але 
я спробую пояснити. Малюками ми приходимо до 
школи, нас зустрічає перша вчителька, яка на час 
навчання піклується про нас, як друга мама. Мені 
дуже пощастило з класним керівником. Це людина, 
яка дарувала свою любов і турботу. У нашому класі 
навчалися діти, які не мали батьків, але Валентина 
Григорівна зробила все можливе, щоб кожен учень 
почував себе потрібним. Можливо, вона зроби-

ла великий внесок у майбутнє, адже щасливі люди — це успішна країна.
Учитель впливає на світогляд дитини. Проводячи виховні години, приді-

ляючи увагу учням, педагоги продовжують працю родини. На жаль, усе більше 
випадків, коли батьки не займаються вихованням належним чином, тоді освітя-
ни докладають великих зусиль, щоб виправити ситуацію. Закохані в професію, 
вони своїм прикладом надихають нас на нові звершення, мотивують до дії. Як 
часто хочеться зайти до школи, подякувати нашій шкільній мамі за те, що ми, 
ті, хто вилетіли в дорослий світ з-під її крила, свідомі громадяни та цілісні осо-
бистості. Зараз я з гордістю можу сказати: професія вчителя — доля держави.

Практика

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
РОЗПОЧАТА!

Наприкінці лютого 4 курс українського мовно-літературного ф-ту вирушив на 
активну педагогічну практику. Мені було призначено відвідувати й проводити 
уроки в Харківській гімназії № 169.

Промайнув, ніби мить, 
мій перший урок 

з  української літерату-
ри. Тема була цікава: 
Е. Андієвська, «Говорюща 
риба», учні переглянули 
мій буктрейлер до казки, 
було багато обговорень 
з приводу проблематики 
твору та ідеї. Із задово-
ленням склали сенкан до 

центральних образів твору. Інсценування кульмінаційного уривку було дуже 
цікавим всім присутнім на уроці. Гадки не мала, що учні 6-го класу так глибоко 
мислять, почула від них дуже багато роздумів з питань: «індивідуальність 
кожної людини», «що відчувають люди, які не схожі на інших» та ін. Усі учні 
дуже різні і мають свою впевнену позицію, не мають страху її донести до інших, 
учні не боялися бути відвертими, і це мене дуже тішить.

Звичайно, було хвилювання перед заліковим уроком, але я знала, що в мене 
все вийде! Я дуже задоволена співпрацею з учнями на уроці. Щиро вдячна 
викладачам нашого факультету за безцінну працю, за те, що Ви в нас вірите 
і завжди підтримуєте! Моя педагогічна діяльність офіційно розпочата!

К. Дрожжина, 42 у/н/а, укр. мовно-літ. ф-т ім. Г.Ф. Квітки-Основ’яненка

Думка

ЗОЛОТІ РОКИ ЖИТТЯ
Студентські роки — це золота пора буття кожного, бо ми пізнаємо себе і навко-
лишній світ, сягаємо нових вершин, зростаємо й навчаємося бути самостійними, 
робимо впевнені кроки в доросле і непередбачуване життя.

А починалося все з яскравих урочистостей у нашому 
педагогічному на честь нового навчального року: 

захоплюючі танці хореографічних колективів, співочі 
голоси в хоровому й сольному варіантах, акробатичні 
елементи, які вражали майстерністю. Уже тоді я була 
переконана, що вступила до кращого вузу, який роз-
виває великі таланти. Тут матиму змогу примножувати 
власні здобутки та набувати якостей, притаманних моїй 
професії. Того ж дня познайомилася зі своєю групою 
і була призначена її старостою. Рік був сповнений нови-
ми знайомствами і заглибленням до процесу здобуття 
знань. Згадаймо «Дебют» та «Студентську весну», де, будучи першокурсниками, 
ми проявили свої здібності: вокальні, акторські й танцювальні. Надалі мали 
можливість відвідати інші святкові концерти та отримати естетичне задово-
лення й позитивні емоції.

На другому курсі ми вже відчували себе дорослішими. Години за годинами 
збігали швидко, лекції й семінари проходили успішно, на них ми мали змогу 
ознайомитися з літературою, донести отриману інформацію до викладачів 
й подискутувати з приводу певної теми.

Не можна не згадати про дозвілля та його користь. Гайдари! Напевно, кожен 
студент нашого педагогічного знає, що час, проведений у таборі, є найкращим. 
Лісовий масив, дерев’яні будиночки, повітря, насичене свіжістю й сосновими 
ароматами, оздоровляли, додавали впевненості й сил. Тематичні завдання, 
змагання, дебати згуртовували нас як команду, учили здобувати перемоги й при-
ймати поразки. Тренінги надихали проводити роботу над життєвими помилками.

Згадується, як завітав ректор та декани ф-тів, спільний флешмоб, фото ско-
вородинівської родини лідерів разом з Іваном Федоровичем та нашою Іриною 
Дмитрівною на згадку в історії «Гайдарії». Останнього вечора, за традицією, ми 
зійшлися в коло біля величезного вогнища, ділилися думками, побажаннями 
й подякою людям, які об’єднали абсолютно різних особистостей у єдине ціле.

Я була, є і буду переконана на всі сто в тому, що студентські роки — це 
золота пора. Адже нині ми молоді, енергійні, талановиті, розумні, упевнені 
в собі та цілеспрямовані! Відчуваємо буття на повну, хоча іноді воно має гір-
кувато-солоний присмак, долаємо перешкоди й досягаємо омріяних висот 
у стінах улюбленого ун-ту в оточенні дорогих серцю викладачів, які завжди 
допоможуть піти правильним шляхом, нададуть слушну пораду та підтрима-
ють у тяжку хвилину. Це люди з великої літери, мудрі наставники, які читають 
кожного, як відкриту книгу, вкладають частинку своєї душі, розуміють і вірять 
в те, що наступні покоління змінять цей світ на краще! Тож, студенте, насо-
лоджуйся кожною хвилиною, упевнено йди до майбутнього й пам’ятай, що 
студентство — золота мить твого життя!

Аліна Постол, 2 курс, ф-т психології і соціології
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Здоров’я

НАРКОТИКИ — ШЛЯХ У БЕЗОДНЮ
6 лютого на природничому факультеті консультанти з хімічної залежності Центру реабілітації та соціальної адаптації 
«Позитив» провели просвітницьку лекцію з метою профілактики залежностей у студентської молоді.

Сьогодні зростає кількість хворих на 
наркотичну і алкогольну залежність, 

особливо серед молоді. Залежність впливає 
не тільки на здоров’я людини, поступово 
руйнуючи організм, а й на соціальні, духовні 
та психологічні сфери її життя. Вилікуватися 

самостійно практично неможливо, відмо-
витися від наркотичної залежності досить 
складно, потрібна термінова допомога 
спеціалістів, яку надають у центрах реабі-
літації. Уникнути наркоманії й алкоголізму 
допоможе лише пильність і розсудливість.

Консультанти пояснили студентам, що, 
перш за все, необхідно чітко розставляти 
життєві пріоритети та цілі, намагатися їх 
досягнути, незважаючи на перешкоди і не 
втрачаючи надію.

А. Мельник, 21 гр., природничий ф-т

Стажування
Викладачі нашого ун-ту (В.А. Ал тухов, 
Т.В. Веретюк, О.О. Гуліч, О.А. Жернов-
никова, С.Ю. Масич) пройшли наукове 
стажування у Польші.

Вони скористали пропозицією 
Польсько-української фундації 

«Інститут Міжнародної Академічної 
і  Наукової Співпраці» (IIASC), який 
спільно із Фундацією АDD організує 
стажування освітян у  Варшаві (на 
базі Духовної Академії Університету 
Кардинала Стефана Вишинського).

Мета стажування — знайомство із 
європейськими підходами щодо питан-
ня наукового плагіату і популяризації 
академічної доброчесності, а  також 
у  підвищенні кваліфікації освітян та 
поглибленні співпраці в академічній та 
науковій галузі між Україною і Польщею. 
Програма стажування складалась 
з наукового есе на тему «Академічна 
доброчесність: виклики сучасності» 
(дистанційна форма) та участі у виїз-
ній робочій програмі у Варшаві, яка 
передбачала: круглий стіл за участю 
польських експертів компанії Plagiat. 
pl на тему «Запобігання плагіату в освіт-
ньому та науковому середовищі; зна-
йомство з програмними засобами 
для виявлення плагіату в  наукових 
та академічних роботах»; брифінг на 
тему легалізації перебування в Польщі 
(Фундація ADD); презентацію стипенді-
альних і грантових програм у польських 
ЗВО (програми SEW при Варшавському 
Університеті); інформаційний візит до 
Європейського Суспільно-Технічного 
Універ ситету (Варшавський ф-т). Під 
час стажування у Варшаві організато-
рами було зроблено все можливе для 
забезпечення комфортних умов пере-
бування: проживання, трьохразове 
харчування; інтеграційно-розважальні 
заходи; екскурсійні програми Любліном 
та Варшавою з оглядом об’єктів світової 
спадщини ЮНЕСКО.

У результаті стажування викладачі 
нашого університету ознайомилися 
з  програмними засобами для вияв-
лення плагіату; з практичним досвідом 
роботи компанії Plagiat. pl з університе-
тами Європи та світу в організаційному 
та юридичному аспектах; з основними 
правовими та організаційними момен-
тами навчання в Польщі — легалізація 
документів, апостиль, нострифікація, 
переклади, вступна кампанія (Фундація 
ADD); з порядком проведення наукових 
досліджень у польських ЗВО, а також 
переконалися в доцільності співпраці 
з  компанією Plagiat. pl. Учасниками 
були отримані роздаткові матеріали 
та сертифікати про проходження ста-
жування (120 годин). Крім того, нада-
валась можливість пройти тестування 
на знання польської мови на рівень В2 
на базі Духовної Академії Університету 
Кардинала Стефана Вишинського.

Т.В. Веретюк, к. філол. наук, ст. викл. каф. 
укр. і світової літ-ри,  

О.О. Гуліч, к. філол. наук, доц. каф.  
теорії і практики англ. мови

Поетична сторінка
Знайомимо читачів із творчістю наших 
колег. Сьогодні презентує свою поезію 
Оксана Козорог, канд. філол. наук, доц. 
каф. теорії і методики викл. філологіч-
них дисциплін у початк. школі.

Париж весной (виртуальное воспоминание)
Печальный Нотр-Дам. Зелёный Тюильри.
Фонтаны площадей, 

усыпанных брусчаткой.
В Париже холодно. 

Чуть слышен всплеск воды.
И взгляд на Мулен-Руж почти украдкой.
Парижских улиц пестрая толпа.
Огни бистро. Знакомый вкус каштана.
Как же хотелось мне попасть сюда.
В Париж Рембо, Бодлера и Ростана!
Париж в ночи — 

зеркальный шквал огней,
Прохладных улиц пёстрое мерцанье.
И в бездне времени, 

водовороте дней
Притягивает он воспоминанья.

Муза
По каким орбитам ты вращаешься, 
Где Вселенная, в которой ты?
Исчезаешь — снова возвращаешься, 
Тёплым солнцем светишь с высоты.
Или это ты меж звезд проносишься, 
Крыльями сбивая нимб планет?
Появляешься, потом — уносишься, 
Шлейфом ярким — за тобой рассвет.
Или ты аккордами гитары, 
Музыкой преследуешь меня.
Звуками Кастальских водопадов, 
Заревом Вселенского огня…

Майстер-класи під час прогулянок китайськими вулицями
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Міжнародні зв’язки

ЯПОНІЯ ТА УКРАЇНА:  
ФАКТИ, ПРО ЯКІ ЗНАЮТЬ НЕ ВСІ

18 лютого Японський культурний центр при ХНПУ ім. Г.С. Сковороди відвідав з візитом радник посольства Японії в Україні пан 
Мічіо Харада.

У своїй лекції на тему відносин між 
Японією і Україною пан Мічіо Харада 

висвітлив деякі факти взаємовідносин між 
нашими країнами. Так, студентам япон-
ського відділення було цікаво дізнатися, 
що в Японії з 1995 року відсутнє еконо-
мічне зростання, про що свідчать показ-
ники валового внутрішнього продукту. 
Неочікуваною також була інформація 
про те, що народжуваність у Японії падає 
майже так само, як і в Україні.

Що стосується економічних відно-
син між нашими країнами, то головною 
статтею українського імпорту з Японії 
залишаються автомобілі, зокрема 
й ті, що отримала українська поліція, 
а Україна експортує в Японію сільсько-
господарські товари. Високою зали-
шається зацікавленість Японії у наших 
IT-спеціалістах.

Відбувається і  культурний обмін 
між країнами. Минулого року в рамках 
святкування року Японії в Україні були 
висаджені дерева сакури практично 
в  усіх крупних містах від східних до 
західних регіонів. Отже, тепер мешкан-
ці нашого міста також матимуть згоду 

взяти участь у святі милування сакурою 
навесні у парку Горького. На жаль, наші 
свята не дуже пощирені в Країні Сонця, 
що сходить.

Ще один перспективний напрямок 
розвитку взаємин наших країн  — це 
туризм. І хоча для українців Японія — 
це все ще далека та недешева країна, 
для Японії Україна — це країна чарівних 
дівчат і  відкритих людей. На жаль, на 
сьогодні всього в Україні знаходиться 
приблизно 200 громадян Японії, тимча-

сом як у Японії мешкає приблизно 1800 
українців.

Після лекції, яка відбувалася англій-
ською мовою, студенти мали можливість 
поспілкуватися з радником посольства 
паном Харадою та третім секретарем 
посольства паном Хомма і  постави-
ти питання. Відбулася жвава дискусія. 
Зустріч завершилася спільною фотосе-
сією на згадку про такий цікавий і плідний 
захід.

А. Манько, студ. 44А/Я, ф-т іноз. філології

Шлях до визнання

ТВОРЧІСТЬ — ПРІОРИТЕТ  
КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ

Кафедра дизайну була заснована у 2003 році. Основним завданням дизайнера є створення принципово нових дизайн-об’єктів, які 
демонструють креативний потенціал, специфіку його «почерку» та індивідуальність.

За цей час викладачами кафедри підготовлена значна 
кількість фахівців з  галузі дизайну одягу, графічного 

дизайну, дизайну середовища, які отримали високий рівень 
професійної підготовки та працюють в Україні і за кордоном. 
Творчість є основним пріоритетним напрямом самовдоско-
налення викладачів кафедри дизайну. Усі вони мають профе-
сійну освіту та спеціалізуються на різних напрямах дизайну, 
а також є членами творчих спілок та професійних об’єднань 
України: спілки дизайнерів України, нац. спілки художників 
України, нац. спілки архітекторів України.

Разом зі студентами викладачі постійно беруть участь 
у  міжнародних, всеукраїнських, регіональних виставках 
з дизайну (Міжнародний виставковий проект International 
Watercolor Society Slovakia. The World of Watercolor Bratislava, 
м.  Братислава, Словакія; Виставка творчих робіт на Арт-
ярмарку Lausanne ART FAIR (Лозаннський художній ярма-
рок), м. Лозанна, Швейцарія; Міжнародний науково-творчий 
проект «Culture Bridges» за темою: «Creation and improving 
contemporary art museum on base of plein air from the 
University», Новорічна виставка спілки архітекторів України, 
Всеукраїнська Новорічна виставка спілки художників України); 
у форумах («Дизайн-освіта»); фестивалях («Текстиль і мода», 
«ARTPODIUM»); науково-практичних конференціях («Актуальні 
проблеми сучасного дизайну»); конкурсах («Водограй», 
«Kharkov fantasy», «Печерські каштани», «Джерела творчого 
натхнення», «KHARKOV FASHION DAYS», «Погляд у майбутнє», 
«ГЛЯНЕZZ FASHION SHOW», «Start Fashion», «Кришталевий 
силует», «Паром»).

Викладачі кафедри за запрошенням Чунцинського 
Університету Науки і Мистецтв (КНР) проводять майстер-
класи з дизайну одягу та дизайну середовища. Відвідування 
країни та її культура надихнуло викладачів Л. С Григорову, 
М.Г. Куратову та студентку В. Сиромлю на створення колекції 

«Мей». Головна ідея колекції — показати красу жінки (Мей 
у перекладі з китайської — ‘красива’), її витонченість, глибо-
кий внутрішній світ через особливості елементів китайсько-
го національного костюму. Жіноче вбрання, розроблене на 
основі національного китайського костюму з використанням 
новітніх трендів, дає можливість кожній жінці відчути себе 
представницею самобутнього Китаю. Колекцію доповнюють 
головні убори, виготовлені власноруч. Ми задоволені, що 
колекція отримала високу оцінку під час візиту китайських 
дипломатів у наш університет.

Студентка Вікторія Сиромля є дипломанткою Міжнародного 
конкурсу молодих дизайнерів-модельєрів «Печерські кашта-
ни», м. Київ. У конкурсі ГЛЯНЕZZ FASHION SHOW отримала 
Гран-прі. Посіла І Місце у ХVІ Міжнародному фестивалі моди 
«ARTPODIUM» у межах FASHION WEEK MOLDOVA, м. Кишинев, 
Молдова. Отримала запрошення до участі на пільгових умовах 
у професійному тижні моди «ODESSA FASHION WEEK», м. Одеса 
2017–2018, а також Conkorso internazionale ROMA FASHION 
WEEK (ITALIA) на пільгових умовах без відбіркового туру.

Л.С. Григорова, зав. каф. дизайну, член спілки дизайнерів України

Запрошуємо

СТВОРЕНО БОТАНІЧНИЙ МУЗЕЙ
У лютому 2019 р. на природничому ф-ті ХНПУ імені Г.С. Сковороди було відкрито Ботанічний музей

Вивчення природничих наук неможливе без безпосереднього 
ознайомлення студентів з об’єктами природи. Цей процес має 

бути безперервним і не обмежуватись лише літніми польовими 
практиками. Саме тому вже довгий час на природничому ф-ті 
нашого ун-ту працюють два чудові музеї: Музей анатомії при каф. 
анатомії та фізіології людини і тварин імені Я.Р. Синельникова та 
Музей природи, підтримуваний кафедрою зоології. Обидва музеї 
привертають увагу студентів, співробітників і гостей факультету, 
особливо школярів. Приємною подією стало приєднання до пере-
ліку музеїв природничого ф-ту і Ботанічного музею, створеного 
при каф. ботаніки за ініціативи її завідувача, проф. Д.В. Леонтьєва 
та за широкої підтримки декана ф-ту проф. Т.Ю. Маркіної.

Наразі у складі музею працюють дев’ять виставкових 
стендів, у яких розташовані колекції цікавих і рідкісних 
об’єктів наукової та навчально-методичної роботи каф. 
ботаніки. У створенні та оформленні колекцій брали участь 
майже всі викладачі підрозділу. Нижче наводимо перелік 
стендів та імена їхніх упорядників: 1) плоди екзотичних 
покритонасінних (Волкова Р.Є.); 2) шишки голонасінних 
(Бенгус Ю.В.); 3) насіння культурних рослин (Журавльова І.М., 
Вус Н.О.); 4) хлібні злаки (Твердохліб О.В.); 5) трутовики 
(Леонтьєв Д.В.); 6) міксоміцети (Леонтьєв Д.В.); 7) життєві 
форми базидіальних грибів (Леонтьєв Д.В.); 8) викопні тва-
рини і рослини (Гончаренко Я.В.); 9) мінерали і гірські породи 
(Гончаренко Я.В.).

Робота над упорядкуванням музею триває. Уточнюються 
підписи експонатів, додаються ілюстративні матеріали. 
У подальших планах кафедри — відкриття ще двох вели-
ких стендів, присвячених мохам та лишайникам. Ведеться 
підготовка екскурсій, орієнтованих на різні верстви слухачів. 
Але вже зараз відвідувачі каф. ботаніки не можуть пройти 
повз яскраві й привабливі колепкції, ознайомлення з якими 
надає і знань, і естетичної насолоди.

Музей розташований за адресою: вул. Валентинівська, 2, 
корпус Б, 5 поверх. Доступ до всіх стендів вільний.

Д.В. Леонтьєв, проф., зав. каф. ботаніки

Театр запрошує

ЗУСТРІЧ З «ІОЛАНТОЮ»
26 лютого відбулася моя зустріч з неперевершеним шедевром Петра Ілліча 
Чайковського — оперою «Іоланта» на лібрето молодшого брата великого компо-
зитора — Модеста Ілліча Чайковського.

Ні, ця зустріч не була першою. 
Я  доволі добре знаю зміст цієї 

доброї казки за драмою Генріха Герца 
«Донька короля Рене» і навіть диви-
лась колись виставу у виконанні май-
стрів Харківського оперного театру. 
Знайома мені й кіноверсія цієї опери 
режисера В. Горіккера. Але цього разу 
я зустрілася з оновленою «Іолантою», 
такою, якою побачило її творче тріо 
у складі диригента і режисера-поста-
новника Вікторії Рацюк, хормейсте-
ра-постановника Світлани Кривич 
та художниці Наталії Кирилової. Ця 
«Іоланта», як і попередні її версії, поєд-
нує французький Прованс давньої 
доби із сьогоденням, бо підіймається 
над будь-яким часом, проводячи ідею, 
що людина з Божою поміччю здатна 
пройти шлях від темряви до світла, 
прозріти  — в  усіх сенсах  — через 
любов. Ця ідея й  досі не втратила 
своєї актуальності. Але знайомий 
сюжет подається в новій формі, у тому 
числі мовою сучасних технологій: 
зовсім по-новому відтворюється той 

світ, у якому живуть герої улюбленої 
опери, бо, крім звичних для театру 
декорацій, його створює унікальне 
світлове шоу, яке розширює межі 
залу до майже космічних масштабів. 
Цікаво вирішені сценічні костюми та 
хореографія, вони не тільки працю-
ють на видовищність, але й сприяють 
більш глибокому розкриттю єдиного 
творчого задуму митців різних епох. 
А чарівна музика Чайковського зага-
лом не потребує слів, її просто треба 
слухати, розчинившись у ній та від-
чувши себе її часткою. У поєднанні 
з високою виконавською майстерніс-
тю талановитих співаків харківської 
опери вона дарує емоційний підйом 
та створює оптимістичний настрій, 
пробуджуючи впевненість у перемозі 
світла над темрявою.

Щиро дякую редакції газети 
«Учитель» та профспілці нашого уні-
верситету за такий чудовий пода-
рунок — квитки на дивовижне дій-
ство, за мою зустріч з «Іолантою».

А.Г. Козлова, декан ф-ту славістики

Вдалий дебют

ЧАРІВНИЙ СВІТ  
ВОКАЛЬНОЇ МУЗИКИ

В останній день зими, 28 лютого, в органному залі оновленої Харківської обласної 
філармонії відбувся концерт випускників ф-ту мистецтв 2019 року — магістрів 
Бао Венлінь (сопрано) та Хун Женьлуна (баритон).

В останній час відбувається інтен-
сивне освоєння здобувачами 

вищої освіти з  КНР українського 
музично-виконавського та педаго-
гічного досвіду. Їх увага до мистець-
кої освіти України та Харківщини 
зокрема стає чимдалі активнішою. 
А проведений захід вкотре засвідчує 
подальший розвиток творчої спів-
праці ф-ту мистецтв нашого ун-ту із 
обдарованими китайськими вико-
навцями.

Під час навчання в нашому ун-ті 
молоді співаки Бао Венлінь (клас 
доц. О.В. Слєпцової) та Хун Женьлун 
(клас доц. В.А. Кузьмічової) отримали 
безцінний досвід спілкування зі сво-
їми викладачами, збагатили знання 
з мистецької педагогіки, вдоскона-
лили власний вокально-виконав-
ський рівень, підготували та достой-
но захистили наукові магістерські 
роботи.

Слід зазначити, що ідея проведен-
ня концерту визрівала майже рік. 
Кропіткою та довготривалою роботою 
виявився сумісний із викладачами 
процес підбору концертного репер-
туару, який мав би сприяти макси-
мальному розкриттю виконавських 

обдарувань та артистичних можли-
востей молодих співаків. Концертний 
захід відбувся за підтримки ректора 
академіка І.Ф.Прокопенка.

У першому відділенні концерту 
прозвучали камерно-вокальні твори 
Ф. Шопена, П. Чайковського та інших 
композиторів у супроводі фортепіа-
но. Через призму східної ментальності 
виконавцям також вдалося проде-
монструвати власне бачення та осяг-
нення української камерно-вокальної 
лірики: народної пісні «Чом, чом не 
прийшов», легендарної «Пісні про 
рушник» П. Майбороди. Щодо остан-
ньої, виконавець Хун Женьлун зробив 
власний переклад поезії А. Малишка 
на китайську мову, відчувши у власно-

му серці відбиття особистого почуття 
вдячності за «незрадливу материн-
ську ласкаву усмішку» та любов.

У другому відділенні концерту 
молоді співаки виконали шедеври 
світової музичної класики — відомі 
арії з опер В.-А. Моцарта, Дж. Пуччіні, 
Дж. Верді, О. Даргомижського у су- 
проводі симфонічного оркестру 
Харківської обласної філармонії під 
керівництвом художнього керівника 
та головного диригента Юрія Янка.

Родзинкою концертної програми 
стали китайські народні пісні. Вони 
відзначалися задушевною співучіс-
тю, повнотою життєвих відчуттів 
обох виконавців. Коло мелодійних 
інтонацій, виконаних національних 
творів та своєрідність китайського 
народного мелосу додали слухачам 
особливого враження від почутого, 
формуючи духовну ауру Піднебесної, 
її художньо-естетичне обличчя.

Слухачі із захопленням прийма-
ли талановитих виконавців. Про це 
яскраво свідчили тепла підтримка, 
квіти та щирі овації слухацької ауди-
торії! Для багатьох присутніх концерт 
став приємною мистецькою подією. 
За словами відвідувачів, подібні 

музичні заходи сприятимуть подаль-
шому розвитку культурного діалогу 
між нашим рідним містом, універси-
тетом та Китаєм.

Як зазначили самі виконавці, після 
напруженого періоду навчання та 
виконавської діяльності вони повер-
нуться на Батьківщину, будуть викла-
дати вокал, демонструвати отрима-
ний в  стінах нашого ун-ту музич-
но-виконавський досвід, а  також 
збагачувати китайський мистецький 
простір найкращими зразками укра-
їнської вокальної музики.

Тож бажаємо їм творчого натхнен-
ня і подальших успіхів!

М.О. Ткаченко, доц. кафедри вокальної куль-
тури і сценічної майстерності вчителя

4
Ювілей
Олена Андріївна Олексенко народилась 
5 березня в м. Богодухів Харківської обл.

1970 р. успішно закінчила від-
ділення укр. мови та літератури 
філол. ф-ту ХДПІ ім. Г.С. Сковороди. 
Із 1976  р. професійна й  наукова 
діяльність О.А. Олексенко пов’язана 
з рідним вишем, де вона працює 
викладачем каф. укр. мови, а після 
закінчення аспірантури й захисту 
канд. дисертації «Іменники з кон-
структивно зумовленим значенням 
у сучасній українській мові (генітив-
на конструкція)» здобуває вчене 
звання доц. і працює на посаді доц. 
каф. укр. мови (1989 р.).

Із 1989  р. до 2005  р. Олена 
Андріївна обіймає посаду декана 
заочного ф-ту, виконує обов’язки 

вченого секретаря спеціалізованої 
вченої ради (1996–2002), 2001  р. 
отримує вчене звання проф. каф. 
укр. мови, із 2003 р. і донині проф. 
О.А. Олексенко очолює каф. укр. 
мови, вона член спеціалізованої 
вченої ради ун-ту із захисту канд. 
дисертацій.

За цією стислою біографічною 
довідкою  — життя непересічної 
особистості, талановитої пред-
ставниці жіноцтва українського 
мовно-літературного ф-ту, врод-
ливої жінки, щасливої дружини, 
люблячої матері.

З дитинства дисциплінована 
й сумлінна, відмінниця в навчанні 
й активна в громадському житті. 
Такою вона буде студенткою, закін-
чивши виш із відзнакою, такою вона 
буде й аспіранткою: уроджені здіб-
ності вкупі із наполегливістю і нау-
ковою виваженістю стали запору-
кою успішного захисту дисертації. 
Не зрадить собі Олена Андріївна 
і  надалі, впевнено долаючи всі 
сходинки професійного станов-
лення від викладача до професора 
й завідувача кафедри.

Проф. О.А. Олексенко — уосо-
блення сучасної ділової жінки: вона 
цілеспрямована, зібрана й органі-
зована, вона вміє згуртувати навко-
ло себе колектив. Колеги, студенти 
й  аспіранти шанують її як висо-
кокваліфікованого, ерудованого, 
блискучого й вимогливого викла-
дача, науковця, керівника, який 
визначається невпинним науковим 
пошуком і прагненням до балансу 
між викликами часу й  коренями 
класичної вітчизняної науки.

Сферою дослідницьких зацікав-
лень Олени Андріївни є проблема 
типології граматично зв’язаних 
слів, питання словотвору й  мор-
фології, термінознавства, вивчен-
ня художньої мови, питання 
лінгвоконцептології й  риторики. 
У  її науковому доробку близько 
100  мовознавчих праць, серед 
яких  — монографії, навчальні 
посібники, методичні розробки, 
тестові завдання, статті, словник. 
Проф. О.А. Олексенко підготувала 
9 кандидатів філол. наук, які втіли-
ли у своїх дослідженнях наукові ідеї 
представників Харківської філоло-
гічної школи.

Варто додати, що й донька Олени 
Андріївни стала гідним продовжу-
вачем родинної справи і  як док-
торант кафедри української мови 
рухає українську науку.

Отож, нехай не зміліє живодайна 
криниця Вашого здоров’я й твор-
чого натхнення! Нехай множаться 
Ваші літа й здобутки! Нехай і нада-
лі час і рідні бережуть Ваш спокій 
і красу!

Колектив кафедри укр. мови


