
З Днем Перемоги!

Парламентські слухання

Сковородинівці  
у верховній раді

10 квітня 2019 р. у Верховній раді України відбулися парламентські слухання на 
тему: «Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти 
і науки». Від ХНПУ імені Г.С. Сковороди для участі в парламентських слуханнях було 
обрано делегатів у складі д. пед. н., проф. Л. Зеленської, д. пед. н., проф. О. Микитюка, 
д. політ. н., проф. Г. Куц.

В обговоренні взяли участь Міністр 
освіти і науки України Л. Гриневич, 

перший заступник Голови комітету 
з  питань освіти і  науки Верховної 
Ради України О.  Співаковський, 
Президент НАПН України В. Кремень, 
Представник Президента України у ВР 
І. Луценко, народні депутати України, 
а також представники закладів освіти 
і науки різних рівнів. Доповідачі дали 
оцінку стану розвитку людського капі-
талу в Україні з позицій освіти, науки 
та інновацій, окреслили ключові про-
блеми в цій сфері та сформулювали 
рекомендації щодо їх вирішення.

Наші представники підготува-
ли й  подали до комітету з  питань 

освіти і науки ВР низку пропозицій 
щодо невідкладних і дієвих заходів 
у напрямі підвищення професійного 
і соціального статусу вчителя; модер-
нізації педагогічної освіти з метою 
підвищення якості підготовки учи-
тельського корпусу; збереження 
класичних педагогічних універси-
тетів як провідних науково-освітніх 
центрів підготовки і перепідготовки 
педагогічних кадрів для дошкільної, 
початкової та загальної середньої 
освіти; посилення ролі й значення 
педагогічної науки в забезпеченні 
інноваційного розвитку національ-
ної системи освіти.

Л.Д. Зеленська, проф. каф. ЗП та ПВШ

Олімпійський день

о Спорт! ти — мир!
2 квітня, напередодні Міжнародного дня спорту, в ун-ті за підтримки ХОВ НОК 
України та Управління у справах молоді та спорту ХОДА відбулося спортивне свято.

Уже шостий рік поспіль 6 квітня 
відзначається Міжнародний день 

спорту заради миру. Цей день затвер-
джений Генеральною Асамблеєю ООН 
за ініціативою МОК. Олімпійський 
рух — важливий елемент народної 
демократії, і  олімпійський прапор 
це яскраво підкреслює. Право під-
няти олімпійський прапор в  ХНПУ 
було надано ЗМС України, учасниці 
Олімпійських ігор 2016 р. із синхрон-
ного плавання, випускниці ф-ту ФВіС 
К. Садурській та студенту ф-ту ФВ і С, 
воротареві збірної команди ХНПУ 
з футзалу Є. Міненку. На спортивно-
му святі були присутні представники 
студентства від усіх ф-тів, керівництво 
ХНПУ на чолі з ректором, академіком 
І.Ф. Прокопенком — головою спорт. 
спілки студентської та учнівської моло-
ді Харківської обл., членом виконкому 
ХОВ НОК України, а також почесні гості: 
Директор Управління у справах моло-
ді та спорту ХОДА, Засл. працівник ФК 
і  С  України, учасник Олімпійських 
ігор 1996 р., переможець Всесвітньої 
Універсіади Віталій Кириленко; Засл. 

працівник ФК і С України, голова ХОВ 
НОК України Віктор Христоєв; Засл. 
працівник ФК і С України, директор 
КДЮСШ ХТЗ, випускник ф-ту ФВ Леонід 
Задорожний; дворазова олімпійська 
чемпіонка, багаторазова призерка ЧС 
та ЧЄ Людмила Джигалова; учасник 
Олімпійських ігор 1980 р., випускник 
ф-ту ФВ Володимир Шестеров; брон-
зова призерка Паралімпійських ігор 
2016 р., чемпіонка світу 2018 р., випуск-
ниця ф-ту ФВ Марина Литовченко; 
восьмиразовий паралімпійський чем-
піон, Почесний громадянин м. Харкова 
Максим Веракса.

Студенти мали змогу поспілку-
ватися з видатними олімпійцями та 
паралімпійцями, більшість з  яких 
є випускниками Харківського педа-
гогічного, взяти участь у конкурсі на 
краще запитання олімпійцям (три 
студенти отримали призи), проголо-
сувати White Card за підтримку спорту 
на благо миру та розвитку, сфотогра-
фуватися з видатними спортсменами 
на згадку. 

І. Кривенцова, голова Спортклубу ун-ту
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Олімпіада з педагогіки

Захоплені вчительСькою Справою
Кафедрою ЗП і педагогіки вищої школи 1–3 квітня 2019 р. було проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки.

Цей захід став для кафедри тради-
ційним і проводиться вже понад 30 

років. Постійним організатором та коор-
динатором олімпіади є канд. пед. наук, 
доц., проф. каф. Л.М. Калашнікова.

Упродовж усіх трьох конкурсних 
днів на кафедрі панувала атмосфера 
творчості, пошуку, захопленості, адже 
педагогіка — це особлива галузь, яка 
поєднує науку й  мистецтво, логіку 
й  імпровізацію, чіткість виважених 
аргументів і артистизм. Учасники не 
стільки конкурували між собою, скіль-
ки обмінювалися ідеями, знаннями, 
досвідом. Конкурсні завдання дозво-
лили студентам розкрити свої здіб-
ності до наукової, організаторської, 
викладацької роботи.

Стартувала олімпіада з тренінгу зна-
йомств, проведеного канд. пед. наук, 

доц., проф. каф. О.І. Башкір. Емоційний 
і невимушений формат тренінгу дозво-
лив створити в групі учасників довірли-
ву атмосферу, розкуту та відкриту.

Програма олімпіади складалася 
з трьох турів: наукового (захист-пре-
зентація наукової роботи), теоретич-
ного (тестування знань з педагогіки), 
практичного «Калейдоскоп педаго-
гічних технологій» (представлення 
розробленого фрагменту виховно-
го заходу з  використанням інтер-
активних педагогічних технологій), 
творчого «Я маю захоплення і можу 
ними «поділитися» зі своїми учня-
ми» (презентація власних талантів та 
захоплень).

Кожне завдання оцінювалося 
згідно з розробленими критеріями. 
Особлива увага зверталася на зміс-

товність матеріалу, його відповідність 
темі, меті, завданням; грамотне компо-
зиційне структурування, лаконічність, 
оригінальність і доступність викладу; 
рівень педагогічної майстерності; 
вміння презентувати свою роботу 
(вільне володіння змістом допові-
ді, чіткість і  послідовність викладу, 
науковий стиль мови, використання 
сучасних мультимедійних засобів).

За результатами проведених турів 
перше місце посіла М. Лобусова (ф-т 
іноз. філології, кер.— канд. пед. наук, 
доц. А.Д. Балацинова), друге місце — 
Ю. Чепеленко (ф-т психол. та соціол., 
кер.— канд. пед. наук., доц. О.М. Кін).

Кращими за результатами тео-
ретичного туру стали Я.  Волкова 
(худграф.), Є.  Земліна (фізмат). 
Переможцем практичного туру став 

В. Сергієнко (істфак), який був відзна-
чений у номінації «За кращий вихов-
ний захід і  вміння реалізовувати 
педагогічні технології в практичній 
діяльності». М. Фендрікова (природ. 
ф-т) перемогла в номінації «За кре-
ативність, активність і  педагогічну 
харизму», а Г. Іванова (укр. мовно-літ. 
ф-т) — у номінації «За високу педаго-
гічну культуру й оригінальне вирішен-
ня актуальних педагогічних проблем».

Цінними для всіх викладачів та 
співробітників кафедри стали теплі, 
щирі слова подяки від студентів-учас-
ників олімпіади. Своїми враженнями 
поділилася студентка ф-ту психол. та 
соціології Ю. Чепеленко: «Мені пощас-
тило потрапити до казки Добра, де 
тебе тепло зустрічають, підтримують, 
дарують позитивні емоції і з нетерпін-
ням чекають знову. Це, мабуть, єди-
ний конкурс, де відсутня конкуренція. 
Учасники доброзичливо ставляться 
один до одного, допомагають та під-
тримують. Знання, отримані під час 
олімпіади, дуже корисні, адже вони 
знадобляться як у роботі, так і в осо-
бистому житті. Дуже вдячна каф. ЗП 
та ПВШ за унікальну можливість про-
явити себе, поспілкуватися з однодум-
цями, а також за поради і зауваження, 
допомогу та підтримку!»

Ми пишаємося нашими студента-
ми  — талановитими, енергійними, 
активними, творчими, захопленими 
вчительською справою, закоханими 
в педагогіку! Щиро вітаємо з досяг-
неннями та бажаємо подальших 
видатних здобутків!

О.М. Кін, доц. каф. ЗП і ПВШ

Звіт

СтудентСька наука — шлях у майбутнє
15 квітня на виконавчій раді ун-ту про досягнення студентської науки доповідали голова студентського наукового товариства, магістрант природничого ф-ту Олексій 
Божко — від Спілки cтудентів і молоді — та начальник наукової частини к. іст. наук, доц. М.А. Трубчанінов

За словами доповідачів, у  2018  р. 
видано 2078 студентських публіка-

цій (1667 одноосібних, 411 — у спів-
авторстві). Члени СНТ університету 
успішно виступили на міжнародних 
і всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, 
конференціях.

У II турі Всеукраїнських студент-
ських олімпіад І місце зі спеціальності 
«Дошкільна освіта» посіла студентка 
Дар’я Ільїна (ф-т дошк. освіти), зі спеці-
альності «Професійна освіта» — Ганна 
Реуцька (ф-т психол. і соціології); ІІ місце 
зі спеціальності «Соціальна педагогіка» 
посіла Юлія Степанова (ф-т психол. і соці-
ології), зі спеціальності «Історія» — Єгор 
Авраменко (істор. ф-т); ІІІ місце зі спеці-
альності «Соціальна педагогіка» посіла 

Маргарита Шерстньова (ф-т психол. 
і соціології); зі спеціальності «Початкова 
освіта» — Вікторія Ляхович (ф-т початк. 
навчання).

У II турі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт Диплом 
І-го ступеня здобули Юлія Снісаренко 
(укр. мовно-літ. ф-т) зі спеціальності 
«Професійна освіта» та Анна Божко 
(природ. ф-т) зі спеціальності «Біологія». 
Диплом ІІ-го ступеня здобула Ірина 
Лустенко (фізмат) зі спеціальності 
«Інформаційно-комунікаційні техноло-
гії в освіті». Диплом ІІІ-го ступеня здо-
був Максим Ковальов (ф-т псих. і соц.) 
зі спеціальності «Політологія».

На VIII Міжнародному мовно-літера-
турному конкурсі учнівської і студент-

ської молоді імені Тараса Шевченка ІІ 
місце посіла студентка укр. мовно-літе-
рат. ф-ту Юлія Шевченко.

На Міжнародному конкурсі молодих 
модельєрів-дизайнерів «Водограй» 
студентка 5 курсу художньо-гра-
фічного ф-ту Алла Кукленко посіла 
ІІ місце в  номінації «Аксесуари». На 
Всеукраїнському конкурсі молодих 
дизайнерів «Start Fashion» студентка 
худграфу Олена Палеха посіла ІІ місце 
в номінації «National Style».

У березні 2019  р. студентки ф-ту 
початкового навчання блискуче пере-
могли в  унікальному інноваційному 
проекті Upshift, який реалізується в 22 
країнах світу за фінансової підтрим-
ки ЄС. Наша команда отримала грант 

(60000 грн.) за ідею організації дитячого 
куточку в університеті.

Великою популярністю в студентів 
користуються програми Академічної 
мобільності, завдяки яким вони мають 
можливість стажуватися й навчатися 
в різних країнах ЄС, Азії та в США.

P. S. На Всеукраїнській студентській 
олімпіаді з української мови, що про-
ходила 15–18 квітня 2019 р., студентка 

укр. мовно-літ. ф-ту 
імені Г.Ф.  Квітки-
О с н о в ’ я н е н к а 
Ка терина Ма- 
монтова  пере-
могла в  номінації 
«Кращий знавець 
фонетики».

Координаційна рада

національно-патріотичне виховання 
в універСитеті

25 квітня 2019 р. на базі ХНПУ імені Г.С. Сковороди відбулось засідання координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при ХОДА за участі заступника 
голови ХОДА А.В. Бабичева, представників держустанов та громадських об’єднань національно-патріотичного спрямування Харківщини.

Засідання розпочалося з  приві-
тального слова ректора ХНПУ 

імені  Г.С.  Сковороди, отамана ГО 
«ОНОЦ УК імені Г.С. Сковороди», гене-
рал-отамана Слобідсько-Українського 
козацького округу І.Ф. Прокопенка.

З доповідями виступили: прорек-
тор з  навчально-виховної роботи 
ун-ту проф. С.В. Бережна — на тему 
«Виховання громадянознавчих та 
патріотичних рис українця на при-
кладі діяльності ОНОЦ УК ХНПУ 
імені Г.С.  Сковороди»; декан укра-
їнського мовно-літературного ф-ту 
імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка проф. 

К.Ю. Голобородько — на тему «Мова 
як засіб громадянського та патріотич-
ного виховання»; голова об’єднання 
волонтерів ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
«Добрі серця» А.О. Денисенко — на 
тему «Волонтерська діяльність 
в  ХНПУ імені Г.С.  Сковороди»; 
голова Спілки студентів та моло-
ді ун-ту К.  Катриченко  — на тему 
«Сучасні форми єднання України». 
З творчим привітанням від 
Молодіжного Центру ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди «У єдності наша сила» 
перед членами координаційної ради 
виступили творчі колективи студентів.

Ветерани ІІ Світової війни, викладачі та співробітники ун-ту,  
після суботника у квітні 2010 року (фото В. Мезінова)
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Конференція

пам’яті о.і. процевСького приСвячуєтьСя
5 квітня 2019 року в ХНПУ імені Г.С. Сковороди відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми трудо-
вого права та права соціального забезпечення», присвячена 90-річчю члена-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної 
кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, д.юр. н., проф. Олександра Івановича Процевського.

Для Університету ця конференція, присвячена пам’яті такої 
видатної особистості, якою був О.І. Процевський, стала визна-

чальною подією, оскільки в наших стінах для вшанування пам’яті 
великого вченого зібралася вся наукова еліта в галузі трудового 
права (академіки, доктори юридичних наук, професори). Значна 
кількість студентів та аспірантів нашого навчального закладу 
також висловили бажання бути присутніми на конференції та 
підвищити свій науковий рівень. До конференції було видано 
збірник тез доповідей, до якого увійшло понад 120 наукових 
праць учених із різних країн Європи.

Вітальне слово було надано проректору з наукової роботи ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди, д.пед. н., проф. Ю.Д. Бойчуку, декану юридично-
го ф-ту ХНПУ імені Г.С. Сковороди, д.юр. н., проф. В.О. Процевському, 
проректору з навчально-методичної роботи Національного юри-
дичного ун-ту імені Ярослава Мудрого, академіку Національної 
академії правових наук України, проф. В.В. Комарову. У вітальному 
слові відзначено вагомий внесок О.І. Процевського у вітчизняну 
юридичну науку як фундатора трудового права, окреслено непере-
січну особистість видатного вченого.

Олександр Іванович був вимогливим до себе і вчив цьому 
своїх учнів, надихаючи своїм прикладом та заряджаючи життєвою 
енергією. Він був не просто талановитим викладачем, ученим, 
який здійснює науково-педагогічну діяльність, — хоча й у цьому 
йому важко знайти рівних: кожна лекція, кожне заняття, кожна 
наукова робота О.І. Процевського перетворювались не просто 

на передачу знань від викладача до 
слухача, а на безцінні уроки життя, — 
а Людиною з великої літери, втрата 
якої буде завжди віддаватися гострим 
болем у серцях його рідних, близьких, 
колег та студентів.

На пленарному засіданні прозву-
чали доповіді, присвячені життю та 
внеску в науку О.І. Процевського та 
були заслухані виступи, з питань тру-
дового права та права соціального 
забезпечення. Учасники конференції 
обмінювалися своїми поглядами та думками стосовно різнома-
нітних проблем досліджуваних галузей у наш час, що породило 
жваву дискусію, яка спонукала всіх учасників до обговорення 
нагальних питань, характерних для науки трудового права і права 
соціального забезпечення. Досить багато робіт було присвячено 
порівняльно-правовій характеристиці законодавства України 
і держав Європейського Союзу.

Трудовий колектив ХНПУ імені Г.С.  Сковороди на чолі 
з  ректором, д.п.н., професором, академіком НАПН України 
І.Ф. Прокопенком упевнені, що проведення конференції, при-
свяченої пам’яті Олександра Івановича Процевського, стане тра-
диційним у нашому ун-ті, а шана видатному вченому буде вічною.

В.О. Процевський, декан юридичного факультету

Досвід кафедри

опановуємо англійСьку мову forever!
Відповідно до програми з іноземних мов у ЗВО головною метою навчання є формування комунікативної компетенції майбутніх фахівців.

Комунікативна спрямованость 
навчального процесу є  пріори-

тетним напрямом роботи каф. теорії 
і  практики англ. мови, де працюють 
6  викладачів: докт.  пед.  наук, проф., 
зав. каф. І.І. Костікова, 5 канд. філ. наук, 
доц. Ю.О.  Божко, Т.В.  Вєдєрнікова, 
О.А.  Гончарова, О.О.  Гуліч, Н.К.  Соло-
шенко-Задніпровська, до свідчені фахівці 
з 10–20 річним стажем роботи зі студен-
тами, які прагнуть досягти високого рівня 
володіння англійською мовою 
не тільки на практичних занят-
тях, а також у позааудиторній 
виховній і науковій роботі.

На практичних заняттях 
бакалаври опановують англій-
ську мову згідно з  обраним 
фахом на дисциплінах вільно-
го вибору блоку «Англійська 
мова професійного спряму-
вання», студенти навчаються 
англомовної комунікації на 
основі тематичної термінології, спеціалі-
зованої лексики з використанням інтер-
активних форм навчання, ІТ, аудіювання; 
магістри — коли пишуть анотації, наукові 
статті. У навчальному процесі використо-
вуються сучасні автентичні підручники, 
з 2 курсу залучаються матеріали певної 
спеціалізації: Business and Commerce, 
English for IT. Постійно поповнюється 
навчально-методичне забезпечення дис-

циплін власними розробками, наприклад, 
«English for Students of Natural Sciences».

Для покращення навичок вільно-
го спілкування англійською мовою на 
ф-тах зі студентами 1–2 курсів кафедра 
проводить щорічні позааудиторні захо-
ди, пов’язані з традиціями англомовних 
свят: Геловін (Хелловін), День Святого 
Валентина, «Подорож навколо світу», 
особливо активними у  їх проведені 
є  студенти укр. мовно-літ. та фіз.-мат 

ф-тів. А студенти ф-ту початк. навчання із 
задоволенням готують літературний захід 
«Сторінками творів Вільяма Шекспіра».

Майбутні вчителі глибше знайомлять-
ся з культурою і звичаями англомовних 
країн, із задоволенням беруть активну 
участь у різноманітних сценічних висту-
пах, творчих завданнях, вікторинах, квес-
тах, які є досить ефективними для вільної 
комунікації студентів англійською мовою.

На старших курсах традиційно в жовтні 
кафедра проводить студентську наукову 
конференцію «Актуальні питання вивчен-
ня англійської мови», на якій студенти 3 
курсу ф-ту початк. навчання, фіз.-мат. ф-тів 
презентують власні наукові дослідження. 
Кращі студенти-магістри різних ф-тів під 
керівництвом викладачів кафедри друку-
ють англійською мовою наукові тематич-
ні розвідки з обраних тем. Узагальнення 
досвіду роботи професорсько-викла-

дацького складу кафедри 
зі студентами відображено 
в кількох публікаціях у науко-
во-метричних базах Scopus, 
Web of Science. Достатній рівень 
володіння англійською мовою 
дозволяє, наприклад, студен-
там природничого ф-ту брати 
участь у програмах обміну, ста-
жуванні; бакалаврам і магістрам 
ф-ту дошкіл. освіти — викладати 
мову в дитячих садочках, прово-

дити приватні уроки; випускники фізмату 
мають кращі перспективи працевлашту-
вання в галузі IT.

Завдяки зусиллям студентів, викла-
дачів кафедри, підтримці деканів ф-тів 
опанування англійської мови майбутніми 
вчителями, як «фізиками», так і «лірика-
ми», стає успішним.

І.І. Костікова, д. пед. н., проф., зав. каф. теорії 
і практики англ. мови

Міжвузівській колоквіум

наукове відкриття як етап піЗнання
24 квітня успішно пройшло п’яте засідання Харківського міжвузівського колоквіуму «Наукове відкриття як етап пізнання».

Організатор колоквіуму — каф. ана-
томії та фізіології людини імені 

проф. Я.Р. Синельникова ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди, співорганізатори — каф. 
молекулярної біології та біотехнології 
ХНУ імені В.Н. Каразіна, каф. фізіології ХН 
медичного ун-ту, каф. патологічної фізіоло-
гії Національного фармацевт. ун-ту. Робота 
секції «Лауреати Нобелівської премії з фізі-
ології та медицини» присвячена життю 
і діяльності видатних вчених-фізіологів 
і медиків.

Відомо, що Нобелівська премія — одна 
з найбільш авторитетних і престижних між-
народних премій — заснована у 1895 р. 
відповідно до заповіту шведського хіміка 
Альфреда Нобеля. Нобелівська премія 
з  фізіології та медицини щорічно при-
суджується Шведською королівською 
академією наук та вручається 10 груд-
ня — в річницю смерті Нобеля. Першим 
лауреатом став Еміль Адольф фон Берінг за 
роботу над сироватковою терапією, перш 
за все — за її застосування в лікуванні диф-
терії, що відкрило нові шляхи у медичній 
науці та дало лікарям переможну зброю 
проти хвороби та смерті. З того часу 214 
вчених отримали цю премію.

Нобелівська премія складається із 
золотої медалі із зображенням Альфреда 
Нобеля і відповідним написом, диплома 
та чека на грошову суму, розмір якої зале-
жить від прибутків Нобелівського фонду. 
Медаль для лауреатів в області фізіології 
або медицини відрізняється реверсом — 
на ньому зображена жінка з розкритою 
книгою на колінах, що уособлює генія 
медицини. Вона збирає воду, що ллється 
з каменю, щоб утамувати спрагу хворої 
дівчинки, яка стоїть поруч. Імена практич-
но всіх нобелівських лауреатів — фізиків, 
хіміків, біологів і лікарів — міцно увійшли 
в історію науки та медицини. Тому історія 
Нобелівських премій відображає істо-
рію природознавства, що представляє 
великий інтерес для майбутніх біологів, 
медиків, фармакологів. Цим і пояснюєть-
ся вибір тем для студентських доповідей 
на засіданні Харківського міжвузівського 
колоквіуму.

Відкрив засідання проректор з науко-
вої роботи ХНПУ імені Г.С. Сковороди про-
фесор Ю.Д. Бойчук, який зазначив важ-
ливість проведення спільних наукових 
досліджень в сучасній науці. Зав. кафедри 
анатомії і фізіології людини ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди проф. І.А. Іонов наголо-
сив на доцільності проведення науково-
го пошуку студентів вже з перших курсів 
навчання у ВНЗ, що надалі може стати для 
них базою магістерських та докторських 
робіт.

З доповідями виступили: Ірина 
Борисенко та Анастасія Волошина, 
студенти 4 к. природничого ф-ту 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди з доповід-
дю «Дві школи. Дві теорії імунітету. 
Одна Нобелівська премія». Олександр 
Даниленко та Олексій Тімошин, сту-
денти ІІІ медичного ф-ту ХНМУ,— 
з доповіддю «Нобелівська премія 2016 
року. Відкриття механізмів аутофагії». 
Георгій Цапко, студент біологічного 
ф-ту ХНУ імені В.Н. Каразіна,—з допо-
віддю «Нобелівська премія 2012 року. 
Індуковані плюрипотентні стовбурові 
клітини».

При підбитті підсумків було зазна-
чено, що всі доповіді були дуже змістов-
ними та емоційними, супроводжували-
ся яскравими презентаціями, обгово-
рюваннями. Учасники ділилися своїми 
враженнями, ставили цікаві питання, 
часом виникали серйозні дискусії.

Професори Ю.Д. Бойчук та І.А. Іонов 
подякували доповідачам і вручили їм 
сертифікати учасників Харківського 
міжвузівського колоквіуму та пам’ятні 
подарунки, а всім присутнім побажали 
успішного навчання та плідної співпраці 
в науковій роботі.

Наступне VI засідання Харківського 
міжвузівського колоквіуму «Наукове 
відкриття як етап пізнання», присвяче-
не даній тематиці, планується провести 
в листопаді 2019 року на кафедрі моле-
кулярної біології та біотехнології ХНУ 
імені В.Н. Каразіна. Оргкомітет колокві-
уму запрошує до співпраці всіх бажаю-
чих взяти участь в цій науковій події.

Л.П. Коваленко, ст. викладач,  
Н.Ф. Теремецька, зав. лабораторії

Валеологічна акція

Здоров’я молоді —  
Здоров’я нації

3 квітня 2019 року у ХНПУ імені Г.С. Сковороди відбулась традиційна валеологічна 
акція «Здоров’я молоді — здоров’я нації».

Цю акцію було започатковано 20 
років тому, коли каф. валеології 

(нині каф. спеціальної, інклюзивної 
і  здоров’язбережувальної освіти) 
почала проводити на природничому 
ф-ті науково-просвітницькі заходи до 
1 грудня — Всесвітнього дня бороть-
би зі СНІДом. З 2015 року проводиться 
валеологічна акція «Здоров’я молоді — 
здоров’я нації» як масштабний загаль-
ноуніверситетський захід, присвячений 
Всесвітньому дню здоров’я, що відзна-
чається 7 квітня  — в  день створен-
ня при ООН в 1948 році Всесвітньої 
організації охорони здоров’я (ВООЗ). 
Щорічне проведення Всесвітнього 
дня здоров’я покликане  привертати 
увагу до проблеми поліпшення стану 
здоров’я людей та профілактики різних 
захворювань. У цей день Генеральний 
секретар ООН звертається до прогре-
сивного людства з посланням, у якому 
закликає уряди країн об’єднати зусилля 
з метою зменшення ризиків для життя 
і здоров’я людей, відзначає важливу 
роль узгоджених дій з профілактики 
небезпечних захворювань. У  2019 
році темою стало «Universal health 
coverage» — «Всезагальне охоплення 
послугами охорони здоров’я: для всіх 
і скрізь» й обрано лозунг — «Здоров’я 
для всіх».

У цей день усі ф-ти нашого універ-
ситету презентували свою здоров’я-
збережувальну діяльність, а  саме: 
вирішення проблем збереження 
здоров’я студентів під час організації 
навчально-виховного процесу та здій-
снення підготовки майбутніх учителів до 
здоров’язбереження учнів у майбутній 
професійній діяльності.

Також своїм досвідом створення 
і  функціонування здоров’ язбе ре-
жувального середовища поділились 
запрошені гості — представники закла-

дів загальної середньої освіти м. Харкова 
й Харківської області.

Під час презентації для студентів 
і гостей заходу працювали валеобари 
з пісними стравами, вітамінними сала-
тами, цілющими чаями та компотами, 
дієтичними тістечками. Студенти на 
пункті експрес-оцінки функціональ-
ного стану організму та рівня здоров’я 
змогли виміряти свій зріст і вагу; визна-
чити артеріальний тиск, життєву ємність 
легень, силу кисті, пройти комп’ютерну 
діагностику психофізіологічних показ-
ників та отримати поради від фахівців-
валеологів щодо поліпшення свого стану 
здоров’я та складання індивідуальної 
оздоровчої програми. Також працю-
вали пункти лабораторного експрес-
аналізу якості питної води та продуктів 
харчування. Запрошені викладачі та 
курсанти навчального пункту аварійно-
рятувального загону спецпризначення 
обл. управління Державної служби 
надзвичайних ситуацій провели для 
студентів навчальний тренінг з надан-
ня невідкладної долікарської медичної 
допомоги й ознайомили з проведенням 
реанімаційних заходів у випадках уто-
плення, ураження електричним струмом, 
отруєння, теплового удару, нападів епі-
лепсії тощо.

У великій актовій залі пройшла 
урочиста частина заходу, де з  пока-
зовими номерами виступили гурт 
природничого ф-ту «Гармонія», народ-
ний ансамбль естрадно-спортивного 
танцю «Бумеранг», команда «Драйв» 
Харківської ЗОШ № 84, театр костюму 
«Аліса» Харківського обл. НВК для дітей 
з порушеннями слуху, танцювальний 
колектив Центру дитячої та юнаць-
кої творчості №  3 Київського р-ну 
м. Харкова.

Ю.Д. Бойчук, д. пед. наук, проф., проректор 
з наукової роботи

2

Традиції

новруЗ — Свято веСни
3 квітня 2019 року в ХНПУ імені Г.С.Сковороди відбулася чудова весняна подія. 
Іранський, турецький, туркменський культурні центри разом з викладачами 
О.С. Завгородньою, І.А. Логвиненко, Сертаном Алібекіроглу та студентами кафедри 
східних мов відзначали свято Нового року за сонячним календарем — національне 
свято іранських і тюркських народів Азії — Новруз.

Присутні на святі почесні гості 
доктор Патша Карімі, Голова 

Харківської міської громадської 
організації іноземних студентів 
і громадян, а також Майсам Хадарі, 
представник іранської громади, 
привітали всіх зі стародавнім свя-
том Новруз та пригостили при-
сутніх національними іранськими 
стравами.

Нехай іранський Новий рік при-
несе усім нам багато радості, щастя 
і благополуччя!

О. Завгородня, викл. перської мови  
каф. східних мов

Р.S. Про те, як святкують Новруз 
у Туркменістані, розповіли студент-
ки І курсу ф-ту іноземної філології, 
сестри Білбіл і Чемен Дурдиєви:

«Национальный праздник Нов-
руз, получивший в  1992 году ста-
тус государственного, отмечается 
в  Туркменистане 21 и  22 марта. 
Считается, что в  эти мартовские 
дни начинается новый сельскохо-
зяйственный год, поэтому на празд-
ничном столе центральное место 
занимает блюдо, приготовленное из 
ростков пшеницы,— семене. Здесь, 
в  Харькове, вдали от родины, мы 
с подругами накрыли праздничный 
достархан со сладостями, приго-
товили вкусный плов, поздравили 
друг друга, а потом по Viber — роди-
телей с праздником. От всего серд-
ца желаем Вам добра и  счастья. 
Пусть в  Вашем доме всегда будет 
по-весеннему радостно».

Cемінар
16–17 квітні в м. Київ відбувся дводен-
ний Всеукраїнський навчально-практич-
ний семінар «Ерготерапевтичні методи 
реабілітації дітей з  порушеннями 
психофізичного розвитку».

Семінар був проведений за підтримки 
Всеукраїнської громадської органі-

зації «Наукове товариство інвалідів 
«Інститут соціальної політики» та кафедри 
ортопедагогіки, ортопсихології та реабі-
літології ф-ту спеціальної та інклюзивної 
освіти НПУ імені М.П. Драгоманова.

ХНПУ імені Г.С. Сковороди представ-
ляли студентки Ірина Шевченко (при-
родничий ф-т) і  Юлія Шевченко (укр. 
мовно-літературний ф-т ім. Г.Ф. Квітки-
Основ’яненка) та доцент каф. україно-
знавства та лінгводидактики, к. філ. н, 
доц. С.О.Марцин.

16 квітня учасники семінару прослу-
хали доповідь Т.С. Мізерак, випускниці 
курсу Українського католицького ун-ту 
«Train for trainer», який надає право викла-
дати методологію ерготерапії. Протягом 
двох днів відбувалась презентація стенду 
авторських матеріалів для інклюзивних 
ігор О.В.Ліхачової, вихователя молодших 
класів КЗ «Харківський спеціальний НВК 
ім. В.Г. Короленка» (м. Харків).

Другий день роботи семінару відкрив 
виступ О.В.Ліхачової з детальним описом 
авторської інклюзивної гри «Geometrix». 
Також перед аудиторією виступила 
к. пед. н. доц. А.Б. Заплатинська, зав. каф. 
ортопедагогіки, ортопсихології та реабі-
літології ф-ту спеціальної та інклюзивної 
освіти НПУ імені М.П. Драгоманова, із 
доповіддю на тему: «Використання еле-
ментів ерготерапії в процесі організації 
навчального середовища». Крім того, 
відбулася робота 5 міні-груп, результа-
том якої стала зведена таблиця вимог 
до універсального дизайну приміщень 
Нової української школи.

Усі учасники семінару отримали 
сертифікати та надзвичайно корисний 
досвід, яким згодом поділяться з коле-
гами.

Ю.Д. Шевченко, студентка 41 у/р.  
укр. мов.-літ. ф-ту

Анонс
23–24 травня 2019 року відбудеться 
ІІ етап Всеукраїнської студентської 
олімпіади «Педагогічна освіта» за 
напрямом «Дошкільна освіта» серед 
студентів ВНЗ на базі ф-ту дошкільної 
освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди

З ювілеем
30 квітня 2019 року виповнюється 70 
років від дня народження Ірини Петрівни 
Поборчої — канд. філол. наук, доц. каф. 
світової літератури.

І .П.  Поборча 
закінчила ХНУ 
ім. В.Н. Каразіна 
у 1975 р. З 1991 р. 
працювала на 
каф. російсь кої 
та світової літера-
тури ХНПУ імені 
Г.С.  Сковороди, 
була провідним 

доцентом кафедри. Викладала курси 
російської літ-ри дожовтневого періо-
ду, античної літ-ри, історії східних літе-
ратур, методики викладання літ-ри, 
спецкурси та спецсемінари. Керувала 
роботою аспірантів. Автор багатьох 
наукових праць з російської та схід-
них літератур.

Багато років І.П. Поборча віддала 
роботі на посаді заст. декана ф-ту 
заочного навчання.

Не одне покоління учнів Ірини 
Петрівни з вдячністю згадують її як 
яскравого викладача, досвідченого 
методиста, мудрого наставника сту-
дентської молоді та просто як чуйну, 
уважну людину.

Шановна Ірино Петрівно! Ми 
вдячні за роки роботи та спілкування 
з Вами. І в день славного ювілею при-
йміть наші теплі привітання та поба-
жання доброго здоров’я, душевного 
комфорту та благополуччя.

Колектив каф. світової літератури
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Предметний тиждень

інтеграція наук у цифровому проСторі
З 25 по 29 березня колектив фізико-математичного ф-ту згуртувався у вирі подій науково-предметного тижня «Інтеграція 
наук у цифровому просторі».

Пропонуємо переглянути щоденник тижня:
25.03. До урочистого відкриття-презентації науково-

предметного тижня долучилися студенти й учні навчальних 
закладів нашого міста. Було анонсовано програму тижня, що 
передбачала, зокрема, й виконання студентами протягом 
тижня on-line Web-квесту «Сторінками аналітичної геометрії» 
(розробник — Т. Кондратьєва, гр. 5І), який уперше застосова-
но на предметному тижні. З привітанням виступив колектив 
естрадно-спортивного танцю «Візаві» (кер. — О. Торохтій, 
гр. 5І). Родзинка відкриття — творчий виступ викладачів-
координаторів заходу — проф. О.А. Жерновникової, доцен-
тів Т.І. Дейніченко і О.І. Проскурні та ст. викл. Ю.С. Сушко.

Відкрите засідання англомовного дискусійного клубу 
«Science around us» («Наука довкола нас»), який постійно 

працює на каф. інформатики, стало першим заходом тижня. 
Тема засідання — «Science and/or magic» («Наука та/або Магія», 
учасники якого (студенти 2, 4 та 5 курсу, а також гості) пори-
нули у світ наукової магії. А. Овчарова (гр. 4ІА) запропонувала 
розібратись із поняттями відомих видів реальності. Експерт 
з віртуальної реальності Я. Захарчук (гр. 4ІА) підготував пре-
зентацію та вікторину про особливості цього виду реальності. 
Експерт А. Смирнов (гр. 4ІА) допоміг усім поринути у світ так 
званої «доповненої» реальності за допомогою мобільного 
додатку. М. Колесник (гр. 4ІА) запропонувала цікаві факти 
про чай, відео вікторину зі сценами англійського чаювання. 
Пізнавальною виявилась презентація гості клубу Лок (випуск-
ниці ф-ту), яка розповіла про наукові секрети чаю. А.Манько 
(4ІА) провела командне змагання на знання англійських ідіом 
про чай та чайні звичаї. Справжнім сюрпризом виявилося шоу 
фокусів від О. Гриценко (випускниця ф-ту). Креативність коор-
динаторів (професорів Л.Е. Гризун, Н.В. Житєньової та викл. 
В.В. Пікалової) створила пізнавальний весняний настрій.

26.03. День розпочався відкритим майстер-класом 
«Інтерактивна фізика» (координ. — проф. Є.Б. Малець, доц. 
В.М. Сергєєв, зав. лаб. П.Л. Токарєв). Учасники заходу були вра-
жені несподіваними відкриттями та новими тлумаченнями тра-
диційних фізичних ідей. Активну участь у заході взяли учні ХСШ 
№77 під керівництвом учителя фізики — А. Наконечної (гр. 3Ф).

У вівторок було проведено найінтелектуальніші змагання 
тижня — брейн-ринги для студентів «Книга — джерело осві-
ти» та для учнів ЗОШ «Книги — діти розуму», які підготували 
авторські колективи викладачів каф. інформатики (профе-
сори Л.І. Білоусова, Н.В. Олефіренко, викл. Л.П. Остапенко). 
Мобільний додаток для автоматизованої фіксації відповідей 
учасників (розроблений випускником каф. інформатики 
2018 р. Д. Водолажським) гарантував чесне та об’єктивне оці-
нювання. Питання були різноплановими за змістом й охоплю-
вали історичні аспекти розвитку математики, фізики, інформа-
тики та цифрових технологій, цікаві факти зі світу цифрових 
технологій, термінологічний водоспад та кульмінаційні «чорні» 
скриньки. У брейн-рингу взяли участь 7 команд фізмату всіх 
спеціальностей та всіх курсів. Перемогу отримала команда 
інформатиків 3 курсу. Естафету змагань студенти передали 6 
командам старшокласників, креативні та ґрунтовні варіанти 
відповідей яких на складні запитання подарували всім при-
сутнім шквал позитивних емоцій та вражень. Усі учні отримали 
подарунки та грамоти. ІІІ місце здобула команда ХЛ № 107 та 
збірна команда молодіжного наукового товариства Qbit, ІІ 
місце завоювали команди ХГ №55 та Харківського педаг. ліцею 
№4. Чемпіонський титул у брейн-рингу вибороли команди 
Харківської ЗОШ №58 та ХГ №144.

27.03. Для студентів фізмату було проведено оригінальний 
майстер-клас з медіаосвіти «Не потони в інформаційному дощі» 
(коорд. — сертифікована тренерка з медіаосвіти, випускниця 
ф-ту, учитель інформатики ХГ № 116 О. Соловйова). Учасники 
тренінгу отримали базові знання у сфері медіа, проаналізували 
свій медіапростір, навчилися свідомо підходити до питань 
отримання інформації. Запропоновані приклади рекламних 
роликів, фрагментів відео-, звичайних телерепортажів ніко-
го не залишили байдужими, оскільки потрібно було виявити 
в них елементи пропаганди, перевірити надану інформацію 
сучасними засобами й відрізнити достовірну інформацію від 
фейку. Цікавими для студентів були вправи, спрямовані на 
ознайомлення з механізмами й наслідками використання сте-
реотипів в медіазасобах, але особливу жвавість викликали 
завдання, під час яких студенти визначали маніпуляції у фото- 

та відеозйомках, а також на просторах соціальних мереж та 
засобів масової інформації.

Об 11.00 в аудиторії імені О.І. Гон ча рова відбулося тепле 
родинне свято — зустріч випускників фізмату, серед яких були 
ювіляри — випуск 1984 року, 1994 року, 2014 року. На зустріч 
прийшли викладачі, співробітники та студенти, які приготували 
багато творчих виступів для дорогих гостей.

28.03. Окрасою четверга став конкурс студентських автор-
ських програмних розробок (коорд. ст. викл. Л.П. Остапенко), 
на якому традиційно відбувається публічний захист наукових 
робіт. ХІІ конкурс є для студентів стартовим кроком у світ ІТ, 
а також шляхом виявлення власних творчих здібностей. Він 
передбачає створення й представлення програмної розробки 
на заздалегідь задану тему. За словами Василя Сухомлинського 

«Книга — це країна і час: з минулого в май-
бутнє…».

Роботи представили студенти спеці-
альності «Інформатика» та ф-ту почат-
кового навчання. Так, Г.  Черенкова 
і В. Ковальова (гр. 1І) представили емо-
ційний відеоролик, сповнений глибокої 
поваги до книги, історії писемності та 
друку. В. Захаров (гр. 2І) продемонстру-
вав навчально-пізнавальний програмний 
додаток (засобами мови програмування 
С#) для учнів 4 класу для розв’язання 
задач з  математики. М.  Волок (гр. 3І), 

представила термінологічний словник з комп’ютерного моде-
лювання для студентів і школярів. Г. Денисова (гр. 3І) запро-
понувала авторський програмний додаток «Персональний 
розклад дня». Я. Захарчук та А. Овчарова (гр. 4І) створили 
програму, яка знайомить користувача з історією книгодру-
карства. В. Шигимага (гр. 5І), представила STEM-проект «Ми 
є те, що ми їмо» про продукти харчування і гігієну споживання. 
Ю. Дзюбенко, 4 курс ф-ту початк. навч., представила автор-
ський сайт «Читацька сторінка», сторінки якого знайомлять 
із захопливим світом книг. Журі конкурсу високо поцінувало 
всі роботи учасників конкурсу.

Студенти всіх курсів узяли участь у математичному брейн-
стормінгу «Хочу все знати!», який вимагав як предметних 
знань, так і вмінь творчо та нестандартно мислити (коорд: 
доц. Т.І. Дейніченко, Т. Кондратьєва, 5І гр.). Змагалися студенти 
1–4 курсів; перемогу отримала команда «Константа» (капі-
тан — І. Майстрюк, 5І гр.).

У той же день було зреалізовано спеціальний проект 
«Кафедра — школі», під час якого викл. Л.С. Колгатіна провела 
відкритий учнівський майстер-клас із 3D-моделювання та 
3D-друку, участь у якому взяли учні 5–6 класів шкіл м. Харкова. 
Школярі створили персонаж Кроша з улюбленого мультфіль-
му «Смішарики» у середовищі TinkerCAD, які пізніше роздру-
кували на 3D-принтері.

29.03. Яскравою подією на завершення тижня став аншлаг 
під час майстер-класу з 3D-графіки в аудиторія 211-Б, у якій 
студентів ознайомили з  технологією 3D-мо делювання та 
3D-друку, можливостями використання 3D-графіки в різних 
галузях. Найбільше зацікавлення викликало завдання щодо 
створення моделей в он-лайн редакторі TinkerCAD й друку-
вання їх на 3D-принтері цього ж дня.

У той же день у рамках Дня відкритих дверей відбувся кру-
глий стіл для майбутніх абітурієнтів та їх батьків (коорд. — 
проф. Н.О. Пономарьова). Для майже 60 учнів старших класів 
зі шкіл м. Харкова та Харківської обл. було проведено відкриту 
лекцію проф. Є.П. Неліна «Особливості ЗНО з математики-2019» 
(коорд. —  ст. викл. Ю.С. Сушко). Також було підбито підсумки 
on-line Web-квесту «Сторінками аналітичної геометрії», учас-
никам вручені подяки та сертифікати.

Тиждень, як результат спільної натхненної праці, став сплес-
ком творчої активності й ініціативності студентів і викладачів, 
масовим заходом, що продемонстрував єднання наставників 
і їх послідовників, майбутніх учителів і їх завтрашніх учнів, ун-ту 
і школи, адже всі ми разом творимо одну справу — формуємо 
майбутнє нашої країни!

Л. Гризун, Т. Дейниченко, О. Жерновникова, Л. Колгатіна, 
Н. Олефіренко, Л. Остапенко, Н. Пономарьова, В. Сергєєв,  

координатори Тижня

Велопробіг у Харкові
Туркменські студенти, що на -  
вчаються в ХНПУ імені Г.С. Ско-  
вороди, взяли участь у харьків-
ському етапі  ве лопробігу (за 
підтримки По сольства Турк-
меністану), що традиційно про-
ходить весною в Туркменістані. 
Крім того, студенти-туркме-
ни нашого університету в рамках 
місячника масових фізкультурно-
оздоровчих та спортивних заходів 
«Туркменістан — батьківщина 
добробуту» у фіналі змагань з во-
лейболу серед команд туркмен-
ських студентів посіли ІІ місце, 
поступившись перемогою коман-
ді м. Київ.

Прес-служба

Екскурсії

профеСія вчителя — СенС життя
Навесні студенти ІІІ курсу природничого ф-ту відвідали Музей ім. А.С.Макаренка на 
території Курязької виправної колонії в с. Подвірки Дергачівського р-ну Харківської 
області.

О.В.  Липчанська провела дуже 
цікаву екскурсію, ознайомила сту-
дентів з  унікальними експонатами 
музею, серед яких були фотографії, 
особисті речі, книги, одяг, документи 
А.С. Макаренка.

Усі були захоплені розповіддю про 
життя і тяжкий труд видатного педа-
гога, відкрили для себе нові сторінки 
його біографії, отримали багато при-
ємних вражень від почутого та поба-
ченого. Це пізнавальна історія життя, 
яка запам’ятається кожному, хто відві-
дає музей. Вона надихнула нас замис-
литись над тим, що є головним у житті, 
що наша майбутня професія — навча-
ти дітей — це не тільки давати їм знан-
ня, а перш за все — навчити знайти 
своє призначення в житті та соціумі, 
розпізнавати, що є добром і злом.

Вважаємо, що кожен майбутній 
учитель повинен побувати в цьому 
музеї. Необхідно приводити в музей 
не тільки учнів, студентів, але й бать-
ків, щоб вони мали змогу ознайоми-
тись із педагогічною системою вихо-
вання А.С. Макаренка, розширити свій 
світогляд, переосмислити погляд на 

деякі речі в житті, зрозуміти їх цін-
ність і намагатися наполегливо йти 
до мети. І ще я зрозуміла, що осно-
вна справа життя повинна приноси-
ти людині задоволення, щоб палав 
вогонь у серці, запалював оточення. 
Особливо це стосується професії 
вчителя. Величезна відповідальність 
лежить на вчителеві, адже саме від 
нього залежить, ким стануть у май-
бутньому його учні.

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

Переможці

«СтудентСька веСна-2019»
Упродовж останніх 20-ти років на міському конкурсі «Студентська весна» творчі 
колективи ун-ту посідають перші місця в різних номінаціях.

28 березня в нашому ун-ті відбувся 
традиційний гала-концерт загальноуні-
верситетського фестивалю «Студентська 
весна-2019», у якому взяли участь пере-
можці самодіяльності всіх 13 ф-тів та 
Народні колективи ун-ту. У підготовці 
до гала-концерту студентських самоді-
яльних та Народних колективів багато 
зусиль докладає Молодіжний центр, 
який існує за підтримки університетсько-
го керівництва майже 27 років, і в ньому 
майбутні педагоги мають широкі мож-
ливості для розвитку своїх талантів. 
6  колективів художньої творчості 
мають звання «Народний самодіяльний 
колектив України». Це ансамблі бально-
го танцю, народного танцю «Зорицвіт», 

естрадної пісні «Оксамит», естрадно-
спортивного танцю «Бумеранг», Оркестр 
народних інструментів та камерний хор 
«Ювента» імені В. Королевського.

А 25 квітня на заключному етапі 
міського конкурсу «Студентська весна-
2019» наші творчі колективи вибороли 
І місце серед вищих навчальних закла-
дів м.  Харкова в  номінації «Профі». 
Нагороджено: І місце — 12 колективів, 
ІІ  місце  — 5  колективів, ІІІ  місце  — 
3  колективи. Гран-прі отримав 
ансамбль естрадно-спортивного танцю 
«Бумеранг». Витаємо і пишаємось наши-
ми неперевершеними студентами.

Н. Грицаненко, керівник  
Молодіжного центру ун-ту

Вітаємо!

«наша вЗяла!!!»
Вітаємо нашу команду «День взяття Бастилії» — чемпіонів сезону 2018–2019 
Харківської відкритої міської молодіжної ліги КВК!!!

17 квітня в  ДС НТУ ХПІ в  напру-
женому нервовому фіналі, де брали 
участь сім кращих команд Харкова, 
наші хлопці взяли золото і стали воло-
дарями «Кубку міського голови»!

А вже 24 квітня на фестивалі 
в м. Краматорськ, наша команда була 
дуже високо поцінована членами журі 
та за результатами фестивалю потра-
пила в сезон «Донбаської ліги сміху».

Окремо хотілося б  подякувати 
всім уболівальникам, адже на фіналі 
в Харкові в нас була найкраща під-
тримка! У Краматорську та Маріуполі, 
де проходитимуть ігри «Донбаської 
ліги сміху», нам вас бракуватиме!

Бажаємо команді творчих успіхів, 
адже це тільки початок, і попереду ще 
багато вершин, які потрібно підкорити!

С. Жерьобкін, керівник КВК університету
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Вісті з факультету
Весна на українському мовно-літера-
турному проходить в активному буянні 
культурно-мистецьких та науково-
навчальних заходів. Найяскравіші з них 
пропонуємо в нашому репортажі.

25 березня до Шекспірівських днів 
в Україні, які відзначають 23 квітня, перед 
студентами з відкритою лекцією ««Гамлет» 
і Гамлети: від апологетики до деконструк-
ції» завітала Наталія Миколаївна Торкут — 
д. філол. н., проф., акад. АН ВШ України.

26 березня студенти перегляну-
ли фільм «Гамлет» студії «Док. Кіно. 
Трансформація», у якому порушувалися 
актуальні питання: що робити людині, 
коли час звихнувся, як протистояти сис-
темі й лишитися собою, боротися зі злом 
та витримати моральні страждання, у чому 
сенс любові і поразки, що стає перемогою?

26 березня викладачі та студенти 
I курсу нашого ф-ту почули лекцію про 
життя та творчість Гната Хоткевича, який 
був дуже вправним бандуристом, та насо-
лодилися грою на бандурі у виконанні 
лауреатки багатьох конкурсів Є. Піддубної.

10 квітня команда «Ля, Ти Шо?» у скла-
ді С.  Печериці, Ю.  Шевчук, К.  Олійник, 
Є. Бабічевої, А. Котелевець, В. Волощенка 
представляла ф-т на «Кубку ректора-2019».

11 квітня відбулася ІХ Всеукраїнська 
конференція студентів і молодих учених 
«Філологія ХХІ ст.», за матеріалами якої 
готується збірник публікацій.

11–12 квітня на базі санаторію 
«Березівські мінеральні води» Харківська 
обласна громадська огранізація «Спілка 
ветеранів АТО» спільно з Управлінням 
у справах молоді та спорту Харківської 
обласної державної адміністрації прове-
ла інформаційно-просвітницький форум 
«Моя майбутня Україна». Наш ф-т пред-
ставляв Сергій Перков.

16 квітня І та ІІ курс завдяки виклада-
чам Н.В. Піддубній і О.В. Ткач завітали до 
«Художньо-меморіального музею імені 
І.Ю. Репіна» та художньої галереї, що зна-
ходяться в Чугуєві, де мали можливість 
побачити роботи Іллі Рєпіна, його сучас-
ників-художників, а також твори відомих 
живописців, графіків, майстрів приклад-
ного мистецтва — Лауреатів Державної 
премії ім. Іллі Рєпіна.

Підготувала Ю. Лебеденко, доц. каф. укр. мови

Весняні старти
 • Вдало розпочалася весна в студента 

24 гр. юрфаку Євгена Гапоненка. Він 

отримав посвідчення Майстра спорту 
України міжнародного класу з  кік-
боксингу (комбат-захист ІСО), 16–17 
березня виборов три перші місця на 
Чемпіонаті України у м. Бровари, а вже 
у квітні, у м. Мілан (Італія), став пере-
можцем Кубку світу з тайського боксу 
за версією WFC!

 • Студент ІІ курсу істфаку Едуард 
Нагорний у складі юніорської збірної 
команди України виборов право на 
участь у фінальній стадії Чемпіонату 
Європи U-19.

 • На Чемпіонаті світу з фехтування серед 
юніорів у м. Торунь (Польща) виступали 
ст-ти ф-ту ФВ і С: Дмитро Са мойлов та 
Андрій Деркач, а студент І курсу Руслан 
Гасанов (під прапором Азербайджану) 
виборов бронзову нагороду.

 • Студент економічного відділення 
юрфаку Роман Свічкар став чемпіо-
ном України з фехтування в особистій 
першості, а Ян Сич посів другу сходинку 
п’єдесталу у складі команди.

 • Вітаємо наших переможців ХІV літньої 
Універсіади України: членів збірної 
команди Харківської обл. з художньої 
гімнастики (м. Кропивницький), а також 
Єлизавету Таратуту (ФВ і С) на змаган-
нях з тхеквондо (ВТФ).

 • Великий кошик медалей здобули дівча-
та збірної команди ХНПУ з черлідингу на 
обласних та Всеукраїнських змаганнях 
у різних номінаціях.

 • 14 квітня майже 90 студентів та викла-
дачів на чолі з проректором С.С. Зубом, 
деканом ф-ту ФВ і С В.А. Коробейніком 
та ст. викл. каф. ЦВС В.М. Коверею стали 
учасниками VІ Харківського міжнарод-
ного марафону. Вони подолали дистан-
ції 4,2195 км та 10 км. Окремо вітаємо 
Аліну Шуєву, яка посіла ІІІ місце на дис-
танції міні-марафону (4,2195 км).
І.В. Кривенцова, голова Спортклубу ун-ту
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до літньої практики в дитячих таборах готові!
Протягом березня та квітня студенти третіх курсів майже всіх ф-тів ун-ту відвідали збір-семінар з підготовки до роботи 
в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (ДЗОВ).

Збір-семінар щорічно організо-
вує каф. загальної педагогіки 

та ПВШ (зав. каф. д.  пед.  н., проф. 
С.Т. Золотухіна). Семінар спрямований 
на набуття досвіду самостійної органі-
зації життя та діяльності тимчасового 
дитячого колективу. Викладацький 
склад семінару об’єднав найкращих 
фахівців нашого вишу з різних галу-
зей наук, які мають практичний досвід 
роботи в  літніх таборах. У  перший 
день зборів зі студентами працював 
к. пед. н., доц. М.М. Шуть. Студенти фіз-
мату відзначили, що це «чудова, ціка-
ва людина, тренер з ігрової майстер-
ності... Сподобалось, як він детально 
розповідав про організацію роботи 
в літніх таборах, наводив приклади 
з власного життя, допоміг зрозуміти, 
які особливості в поведінці вожатого 
важливі в роботі з різними віковими 
категоріями дітей». Наступного дня 
лекційні та семінарські заняття про-
водили директор ДОТ «Зелена гірка» 
к.  біол.  н., доц. В.П.  Коц і  к.  біол.  н. 
С.М.  Коц. Вони детально розкрили 
питання вимог до вожатого з  боку 
адміністрації табору, правила поведін-
ки, відверто відповідали на всі каверз-
ні та неоднозначні питання. Студентів 
особливо вразила «відкритість спеці-
алістів, спроможність відверто поді-
литись досвідом розв’язання склад-
них ситуацій із власного життя та 
вказати правильні шляхи їх вирішен-
ня». Питання інклюзії, психологічні 

аспекти та ефективність спілкування 
в умовах ДЗОВ розкрила к. псих. н. 
Л.В. Туріщева. Про розвиток творчих 
здібностей та інтересів дітей повідо-
мила ст. викл. І.М. Глинка. Інструктаж 
з техніки безпеки провела к. пед. н., 
доц. Л.М. Макар. Проблему охорони 
життя та здоров’я дітей у ДЗОВ роз-
крив доц., зав. каф ЦВС А.М. Ляшенко. 
Студентам ф-ту іноземної філології 
викл. Н.Ю. Істоміна прочитала лекції 
англійською мовою про особливості 
вивчення іноземних мов у літніх мов-
них таборах. Результатом проведених 
зборів було отримання студентами 
сертифікатів, які підтверджують про-
ходження навчання. Студенти відзна-
чили, що, незважаючи на серйозність 
завдання, вони готові впоратися 
з будь-якими труднощами.

Задля успішної організації та 
проведення зборів-семінарів пра-
цювала велика кількість працівни-
ків з  різних відділів нашого ун-ту. 
Організацією студентів на кожно-
му ф-ті займаються відповідальні 
викладачі. Семінари проходили 
в одній з кращих аудиторій в корпусі 
А по вул. Валентінівський, 2, вчасне 
надання технічних засобів навчан-
ня забезпечував відділ ТЗН. Усі про-
блемні питання вирішував відділ 
практики та зав.  відділу практик 
А.А. Кабанська. За кожним організа-
ційним кроком стоять працівники, 
професіонали у своїй справі, а отже, 
ми команда, яка робить єдину спра-
ву заради нашого майбутнього.

С.О. Васильєва, д. пед. н.,  
доц. каф. ЗП та ПВШ

Дві культури — одна мова

міжнародний день франкофонії  
на кафедрі романСької філології

18 березня на кафедрі романської філології панував святковий настрій в очікуванні гостей із Марокко.

Це вже друга зустріч викладачів 
та студентів з  представниками 

Марокко за чашкою чаю: у минулому 
навчальному році у межах співробіт-
ництва із «Марокканським домом» 
м. Харкова було організовано круглий 
стіл на тему «Українські та марокканські 
культурні традиції» та приготування 
й дегустація традиційних українських 
(борщ із пампушками) та мароккан-
ських (кускус) страв у гуртожитку №5.

Подія, якій був присвячений святко-
вий концерт, уперше відбулася у 1988 
році, коли 70 держав Міжнародної орга-
нізації Франкофонії (МОФ) влаштували 
свято на честь сполучної ланки різно-
манітних культур — французької мови. 
Цей день, що поєднує 220 мільйонів 
носіїв мови, є гарною можливістю для 
франкофонів усього світу заявити про 
солідарність та бажання жити разом, 
поділяючи цінності Франкофонії. Дату 
обрано не випадково: 20 березня 1970 
року було засновано першу франко-
фонну організацію «Агенція з культур-
ного та технічного співробітництва». 
У березні з нагоди цього свята МОФ 
організувала Тиждень французької 
мови та франкофонії.

На кафедрі романської філології 
святкування Міжнародного дня фран-

кофонії відбулося в теплій атмосфері: 
студенти четвертого курсу представи-
ли оригінальну авторську театральну 
виставу; першокурсниці підготува-
ли гумористичні скетчі; студентка 
третього курсу подарувала публіці 
моноспектакль у формі мікродіалогів-
анекдотів. Наші марокканські друзі 
порадували присутніх професійним 
виконанням сучасних французьких 
пісень. Але й наставники не відстава-
ли від своїх підопічних: організатор 
свята, доц. каф. романської філології 
А.В. Лепетюха зачарувала аудиторію 
своїми віршами французькою мовою, 
створеними в різні періоди її творчо-

го шляху; президент «Марокканського 
дому» М. Ламааші запропонував скоро-
мовки у людичній формі, залучивши до 
цікавої гри всіх студентів та викладачів.

Маленьке «домашнє» свято закін-
чилося традиційним чаюванням та 
плідною дискусією, основним питан-
ням якої став спільний пошук шляхів 
установлення та розвитку міжунівер-
ситетських зв’язків, що дозволить 
студентам та науковцям ХНПУ імені 
Г.С.  Сковороди навчатися та стажу-
ватися у вищих навчальних закладах 
Марокко.

А.В. Лепетюха, канд. філол. наук,  
доц. каф. романської філології

Фестиваль-конкурс

хор «аnima», Серед переможців
З 19 по 21 квітня 2019 року жіночій хор «Аnima» ф-ту мистецтв ХНПУ імені Г.С. Сковороди взяв учать у V Всеукраїнському відкритому 
хоровому фестивалі-конкурсі «Голоси яскравої країни» (м. Ужгород).

Географія фестивалю охоплювала 
майже всі куточки України: Київ, 

Закарпаття, Миколаїв, Суми, Харків, 
Луганська область. Концерти фес-
тивалю відбувалися в  найкращих 
залах міста: Закарпатському обл. 
Краєзнавчому музеї «Ужгородський 
замок», Ужгородському музичному 
коледжі ім. Д.Є. Задора, Закарпатській 
обл. філармонії, Ужгородському 
Хрестовоздвиженському греко-като-
лицькому кафедральному соборі.

У номінації «Молодіжний жіночий 
хоровий колектив» наші дівчата отримали 
диплом лауреата ІІ ступеня.

Вітаємо колектив «Аnima» та його керів-
ників д.п.н., професора А.В. Соколову, ст. 
викладача Т.О. Литвиненко, концертмей-
стерів А.В. Пащенко, Т.О. Королевську, 
Л.Д. Таран з яскравим виступом

Звіти і вибори

Спілка — це наше життя
25 березня в нашому ун-ті пройшли прямі таємні вибори лідерів студентського 
самоврядування.

На посаду голови Спілки 
студентів та молоді 

балотувалися двоє канди-
датів: Карина Катриченко 
(укр. мовно-літ ф-т) і Андрій 
Корольов (юридичний 
ф-т), які представили свою 
виборчу програму та погля-
ди на розвиток самовряду-
вання на сторінках Спілки 
молоді в соціальних мере-
жах. Голоси розподілилися 
таким чином: Катриченко К.С. — 1113, 
Корольов А.М. — 995. Керівні посади 
були затверджені 11 квітня на звітній 
конференції.

11 квітня відбулася звітна конфе-
ренція Спілки студентів та молоді. 
Згідно із встановленою нормою на 
конференції були присутні 200 деле-
гатів. У  роботі заходу взяли участь 
ректор ун-ту акад. І.Ф. Прокопенко 

та проректор з  навчаль-
но-виховної роботи проф. 
С.В. Бережна. Перед при-
сутніми зі звітом про роботу 
Спілки студентів та молоді 
за період з травня 2018 до 
березня 2019 року висту-
пили Голова ССМ ун-ту 
Карина Катриченко, Голова 
волонтерського комітету 
А. Босенко доповіла про 
розвиток і популяризацію 

волонтерського руху в ун-ті, Голова 
лідерського комітету М. Шестак розпо-
віла про роботу «Школи Лідера» і роз-
виток лідерських якостей у студентів.

Ректор ун-ту та студенти-активісти 
визнали роботу Спілки студентів та 
молоді ХНПУ імені Г.С. Сковороди за звіт-
ний період задовільною. На конференції 
було затверджено Раду та Виконавчий 
комітет Спілки студентів та молоді.

Чемпіонат України

«ProLiSoK CUP 2019»
21 квітня у Палаці спорту «Локомотив» відбувся 13-й Національний чемпіонат 
України серед студентів ВНЗ в рамках проведення 40-х ювілейних Всеукраїнських 
змагань зі спортивних бальних танців «PROLISOK CUP 2019».

У чемпіонаті взяли участь понад 700 
танцювальних пар з різних регіонів 

України. Організаторами змагань є ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди, Міжнародна тан-
цювальна спілка студентів та Українська 
Федерація Спортивного Танцю.

У чемпіонаті України змагалися 
студенти ВНЗ з різних міст України. 
Студенти кафедри хореографії ф-ту 
мистецтв нашого ун-ту стали призе-
рами цих змагань і посіли такі місця:

у Латиноамериканській програмі: 
ІІ місце посів студент 4 курсу Мілінчук 
Олексій; ІІІ місце — студентка 2 курсу 
Мілінчук Лілія; ІV місце — студент 
1 курсу (ОР «магістр») Гуров Павло;

у Європейській програмі: ІІ місце  
студент 1 курсу Федченко Денис; 
ІV місце  — студент 1 курсу (ОР 
«магістр») Варякін Євгеній.

Вітаємо призерів змагань!
Кафедра хореографії

Фотовітрина

чиСте довкілля
Протягом місяця викладачі, співробітники, студенти нашого ун-ту брали участь 
у міській акції «Чисте довкілля».

Було прибрано вул.  Академіка 
Павлова, а також території навко-

ло навчальних корпусів та гуртожит-
ків. Добре працювали біля спортив-
них майданчиків та на лижній базі, 
навколо корпусів на Валентинівській 
та Чернишевського. Співробітники 
навели лад на дитячому майданчику 
поблизу корпусу гуртожитку №1 та 
в навчальних корпусах на робочих 
місцях та в кабінетах.

13  квітня, незважаючи на дощ, 
у дендрарії по вул. Валентинівська 
співробітники усіх ф-тів разом з керів-
ництвом ун-ту посадили алею черешні 
на честь видатного боксера — нашого 
випускника, Олексія Гвоздика, а також 
10-річний чорнолісний клен на честь 
перемоги Василя Ломаченка.

М. Алієв, гол. інженер ун-ту

4
Міжнародний  
день театру

ріЗні погляди 
на одну п’єСу

Студенти ІІІ курсу ф-ту іноземної філо-
логії відвідали спектакль «Ляльковий 
дім» за однойменною п’єсою Г. Ібсена 
на сцені театру російської драми. 
Пропонуємо нашим читачам деякі 
враження студентів.

І. Нікітенко, 33 гр.: «Як тільки 
відкрилася завіса, перед глядача-
ми постали танцюючі «ляльки» — 
спектакль обіцяв бути незвичай-
ним і  нестандартним. «Ляльки» 
протягом усієї дії через вдале, як 
на мене, режисерське рішення 
Ольги Турути-Прасолової — хоре-
ографію — відображали те, що від-
бувається в житті головних героїв 
Нори й Торвальда. Музика відпо-
відала атмосфері, яка була на сцені. 
Вражала гра акторів, порадувала 
робота художника зі світла, яка 
передавала суть подій».

В. Дєгтярьова, 36  гр.: «П’єса 
Г. Ібсена «Ляльковий дім», написана 
ще в 1879 р., актуальна і в наш час 
завдяки своїй центральній темі — 
становище жінки в  суспільстві та 
сім’ї. Акторка, яка блискуче виконала 
роль Нори, змогла передати гляда-
чам думки, почуття, переживання 
головної героїні. Я була буквально 
заворожена її грою, мімікою, її гнуч-
кістю в танці (тарантела), який змусив 
мене пережити бурю емоцій».

К. Гавриленко, 32 гр.: «Монологи 
героїв біля мікрофона, як мені зда-
ється,— вдала знахідка режисера. 
І хоча спектакль трохи відрізняється 
від п’єси, але головне: акторам вда-
лося донести основну ідею твору».

М. Лобусова, 31  гр.: «Початок 
вистави здався мені трошки затягну-
тим, дещо дратувала інфантильність 
головної героїні, у голові ніяк не вкла-
далося, що перед нами дружина, гос-
подиня, мати трьох дітей. Однак пізні-
ше виявилося, що стосунки чоловіка 
і дружини — лише картинка із зобра-
женням ідеальної сім’ї, яка насправді 
виявляється крихким і ненадійним 
ляльковим будиночком.

Я завжди була впевнена в тому, що 
сім’я — це головне в житті людини, 
але, подивившись виставу, зрозумі-
ла, що просто мати сім’ю недостат-
ньо. Потрібно бути Людиною, яка 
поважає себе і має свою точку зору. 
І сім’ю потрібно створювати не з тим, 
хто забезпечить тобі безбідне май-
бутнє, а з тим, для кого твоя думка 
буде не менш важливою, ніж його».

Поетична сторінка
Театр…Что вы знаете о нем?
Бывали там хотя бы пару раз?
В нем сердце и душа горит огнем, 
И хочется пойти прямо сейчас
В необычайно дивное местечко,
Где жизнь бурлит, как будто наяву, Мы 
видим сотни образов, и речи
Актеров посвящаются ему.
Театр… Сколько лет еще ты будешь
Дарить народу счастье и тепло?
Ты сам все разрешишь и все рассудишь,
И станет на душе у нас светло.
Мне нравятся комедии, что вновь
И вновь приносят массу впечатлений.
Театр — это жизнь, а жизнь — любовь,
Которая полна ограничений.
Театр — это смех и позитив,
И он, конечно, — ваше настроенье, 
Запомните в нем каждое мгновенье.

Юлія Семенченко, 43 а/кит.,  
ф-т іноземної філології

Пам’яті доктора наук, професора, 
видатного вченого, талановитого 
письменника та мого викладача Леоніда 
Володимировича Ушкалова

Ніхто не назове нас філоложками
І дітьми бісовими теж…
І буду смуток я черпати ложками, 
Бо він для мене не має меж.
Той, хто писав про птаха вільного, —
Сам перетворився на нього:
Так раптово, без попередження
Серце завмерло його.
В тиші розгорну я ту книжечку, 
Що колись він підписав.
Вона стала для мене доріжечкою, 
Що в літературу він проклав.

Софія Киричук, 22 С/О гр.,  
укр. мовно-літ. ф-т  


