
Почесне звання

МОЖЛИВІСТЬ
ФОРМУВАТИ МАЙБУТНЄ

30 серпня на урочистостях з нагоди Посвяти в студенти-2019 відбулася знаменна подія: 
звання «Почесний доктор ХНПУ імені Г.С.Сковороди» присвоєно відомому письменнику, нашо-
му випускнику Сергію Жадану. Наводимо його слова, з якими він звернувся до першокурсників.

Можу сказати, що для мене завжди 
було важливим моє універси-

тетське минуле, дотичність до педа-
гогів-філологів… Навіть попри те, що 
в системі освіти не працюю вже добрих 
15 років. Просто в нашій країні прина-
лежність до освіти не завжди визнача-
ється офіційною посадою. Так сталося, 
що внаслідок російської агресії й війни 
на Донбасі ми з друзями останні п’ять 
років займаємось волонтерством. 
Зокрема допомагаємо освітнім закла-
дам. За цей час ми спілкувались із 
десятками директорів шкіл та інтер-
натів, із сотнями вчителів, із тисячами 
учнів. Чому для нас такою важливою 
є  саме підтримка освіти? Можливо, 
тому що саме освіта дає нам усім шанс 
на щасливе й адекватне майбутнє, саме 
освітяни дають нам усім підстави для 
віри та надії.

Я дуже сподіваюсь, що ви, обираючи 
для себе саме цей ун-т, професію педа-
гога, чудово це розумієте. Освіта, яку 
ви отримаєте в стінах цього вузу, дасть 
вам неймовірні можливості. Передусім 
можливість формувати майбутнє. 
Утім, це і велика відповідальність, до 
якої слід бути готовим. Оскільки вчи-
тель може не лише підставити плече 
й  визначити правильний курс, але 
й  убити в  тобі будь-яку мотивацію, 
будь-яке бажання для розвитку та 
самореалізації.

Чому мені подобається згаду-
вати й  говорити, що я  випускник 
Харківського педагогічного? Тому 
що я говорю не просто про бренд, 
не просто про абревіатуру, не про-
сто про диплом, який у мене є. Я кажу, 
передусім, про людей, із якими мені 
свого часу пощастило познайомитись 
і мати справу. Про своїх викладачів. 
Про своїх одногрупників. Про своїх 
студентів, яким я  встиг повикла-
дати. Для мене Харківський педа-
гогічний  — це, насамперед, люди, 
які наповнюють своїми голосами ці 
коридори, люди, які своїми знання-
ми рухають уперед нашу освіту. Це ті 
речі, за які справді хочеться дякува-
ти світу — можливість перетнутись 
із такою кількістю фантастичних, 
талановитих і надзвичайно делікат-
них людей, які наповнюють тебе не 
просто знаннями, а в принципі напо-
внюють твоє життя сенсом.

Я, справді, час від часу згадую своїх 
викладачів. І вдячний їм за те, що вони 
навчили мене любити літературу та вза-
галі навчили любити.

Певен, що на вас попереду чека-
ють, передусім, відкриття — відкрит-
тя своїх викладачів, відкриття одне 
одного. Хочу побажати вам не змар-
нувати цього часу, можливості про-
жити п’ять років повно, використати 
їх раціонально. 

ЗІ СВЯТОМ, ОСВІТЯНИ!
Шановні професори й викладачі, студенти, аспіранти, докторанти, керівники 
й співробітники університету!

Праця Вчителя є однією з найважливіших у формуванні особистості, тому 
невипадково День працівника освіти — усенародне свято, як данина 

поваги улюбленим учителям та теплі спогади про школу.
У нашому педагогічному університеті це свято набуває особливого 

значення, бо наш заклад — осередок формування інтелектуальної еліти 
України. Багато випускників університету стали відомими вченими й педа-
гогами, письменниками й митцями, видатними спортсменами, політич-
ними і державними діячами. Вихованці нашого університету працюють 
у ближньому та далекому зарубіжжі, у кожному регіоні України, у кожній 
школі Харківщини.

За 215 років існування у стінах університету підготовлено понад 220 тисяч 
висококваліфікованих учителів, у тому числі 130 тисяч за роки незалежності 
України. Пишаємось, що серед наших випускників 8 Героїв Радянського Союзу, 
6 Героїв Соціалістичної праці, 2 Герої України, понад 300 народних і заслуже-
них учителів та заслужених працівників народної освіти України, 4 Почесних 
громадянина Харкова й Харківської області..

Напередодні освітянського професійного свята усім вам висловлюю щиру 
вдячність за те, що даруєте нашим вихованцям творчу, самовіддану та подвиж-
ницьку працю, педагогічну майстерність, передаєте кожній молодій людині без-
цінний скарб високої освіченості, глибокої духовності та прагнення змінювати 
на краще наше життя і долю України.

Хай на цьому благородному шляху вас оминають життєві негаразди, а ваша 
доля буде щедрою та щасливою. Бажаю вам миру, міцного здоров’я, творчо-
го натхнення, добробуту, професійних злетів! Нехай береже всіх вас Господь 
і посилає мир і щасливу долю.
З повагою 
ректор І. Прокопенко 
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З ДНЕМ ЗНАНЬ!
!

Газета Харківського національного  
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Відзнака

МІНОБОРОНИ НАГОРОДЖУЄ
16 вересня на засіданні виконавчої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди ректор акад. 
І.Ф. Прокопенко нагородив відзнаками Міністерства Оборони України викладачів та 
співробітників нашого ун-ту за співпрацю з волонтерською організацією «Help army».

Відзнаку Міністерства Оборони 
України — медаллю «За сприяння 

Збройним Силам України» отрима-
ли: Довженко Тетяна Олексіївна, 
декан ф-ту початкового навчання; Чєн 
Наталія Володимирівна, завідувач 
каф. укр. декоративно-прикладного 
мистецтва і графіки.

Грамоти Міністерства Оборони 
України вручені: Артюх Олені Іванівні, 
доц. ф-ту славістики; Борисову 
Володимиру Андрійовичу, декану 

ф-ту іноземної філології; Кузьмічовій 
Валентині Анатоліївні, зав. каф. 
вокальної культури і сценічної май-
стерності вчителя; Рачинській Ірині 
Євгенівні, методисту ІПКП ХНПУ імені 
Г.С.  Сковороди; Стриженко Тетяні 
Олександрівні, методисту ІПКП ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди.

Щиро вітаємо з нагородами та дяку-
ємо за небайдужість! Бажаємо всім 
нам миру, наснаги та віри в перемогу 
України!

Презентація університету

ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ «НІЧ НАУКИ»
21 вересня в Харкові за ініціативи міського голови Геннадія Кернеса вшосте проведено освітній проект «Ніч науки». До її проведення долучилися 16 закладів вищої освіти, 
Харківський планетарій ім. Ю. Гагаріна та STEM-школа «Inventor». Урочисте відкриття заходу відбулося в Харк. нац. ун-ті міського господарства імені О.М. Бекетова.

У нашому університеті «Ніч науки» 
була проведена на високому рівні. 

Біля парадного входу університету 
гостей зустрічали студентські творчі 
колективи художньої самодіяльності: 
жіночій хоровий колектив, тріо бан-
дуристів, естрадний та академічний 
вокал, оркестр народних інструмен-
тів, спортивна команда з черлідингу. 
З  вітальним словом перед гостями 
виступив проректор з наукової роботи 
проф. Ю.Д. Бойчук. У презентації нау-
кових здобутків на численних локаціях 
узяли участь усі ф-ти, кафедри ун-ту, 
співробітники наукової частини, коор-

динатори з наукової роботи, які зна-
йомили відвідувачів з науковими та 
методичними виданнями, напрямками 
своєї наукової та творчої діяльності, 
виставками унікальних археологічних 
знахідок, анатомічних, ботанічних 
об’єктів, мінералів і штучних криста-
лів, саморобок із природних матеріа-
лів і сміття. Були організовані виставки 
творчих робіт студентів: показ новіт-
ніх колекцій одягу, найкращих зразків 
декоративно-прикладного мистецтва, 
вишиванок. Весь час працювали екс-
курсії до університетських музеїв: 
музею історії ун-ту, зоологічного 

музею, живого куточку, ботанічно-
го саду та оранжереї, музею іграш-
ки й зали Олімпійської слави ун-ту. 
Відвідувачі брали участь у майстер-
класах з виготовлення іграшок, оріга-
ми, квілінгу, декоративного ліплення, 
східної каліграфії, у китайській чайній 
церемонії, турецькому чаюванні, одя-
ганні кімоно. На першому поверсі була 
представлена робота багатофункціо-
нальної лабораторії з експрес-діагнос-
тики стану здоров’я людини, хімічного 
аналізу якості продуктів харчування 
та питної води. У локації Неклюдов-
фест демонструвалися цікаві фізичні 
й хімічні досліди. Наукова бібліотека 
ун-ту виставила старовинні й рідкісні 
видання зі своїх фондів. Проводилися 
літературні турніри, інтерактивні 

мовні ігри, етнографічні квести, мате-
матичні вікторини й фокуси, заочні 
подорожі заповідними територіями 
Харківщини.

Для гостей працював валеологіч-
ний бар, де можна було спробувати 
дієтичні тістечка, вітамінні напої. Під 
час проведення заходу універси-
тет відвідало майже 500 школярів. 
Керівництво ун-ту дякує професор-
сько-викладацькому складу, співро-
бітнікам та студентам-волонтерам за 
гостинність, відповідальність та чудо-
ве проведення заходу.

Проєкт дав унікальну можливість 
гідно оцінити багату наукову спадщи-
ну Харкова.

Микола Трубчанінов,  
начальник наукової частини

Наукові пікніки

НАУКУ В МАСИ
21 вересня команда ХНПУ імені Г.С. Сковороди взяла участь у ІХ Наукових пікніках,  
які працювали в Покровському сквері міста Харкова.

У складі нашої команди працюва-
ли Iнститут iнформатизацiї освiти; 

НМ Тренiнговий центр СiПРЛ, а  саме: 
А. Прокопенко, В. Масич, В. Андрієвська, 
І. Яловега, М. Чайковська, П. Токарев, С. Коц, 
В. Коц, Т. Танько, Н. Тарарак, М. Кордубан, 
Ю.  Соловйова, М.  Портян, Л.  Перетяга, 
І.  Прокопенко; чудовi студенти нашого 
ун-ту: О. Лубінець, О. Білаш, А. Пономар, 
Е. Козачок, В. Лаврухiна, А. Деяк, І. Савицька, 
А. Денисенко, К. Пономаренко, А. Турчинова, 
Д.  Довгалюк; а  також ф-ти: фiзико-
математичний, дошкiльний, природничий.

Гостi пiкнiкiв мали можливість на 
нашій локації помалювати 3D-ручкою, 
погратись програмованою мишею-
роботом та антигравiтацiйною машин-
кою, поспостерiгати діючу катушку 
Тесла, перевірити силу власного голосу, 
побачити процес звукоутворення, зро-
бити цiкавi поробки в техніці квiлiнгу 
та провести оцінку функцiонального 
стану органiзму.

Дякуємо всім за участь!
І. Прокопенко, кер. наук.-метод. центру  

соц. та проф. розвитку людини

До Дня учителя

УСВІДОМЛЕНИЙ ВИБІР ПРОФЕСІЇ
У цьому році в наш ун-т на I курс різних форм навчання зараховано 2337 студентів. Чому вони обрали наш виш і професію вчителя, розмірковують першокурсники істфаку.

Роман Демешонок: Уже в серед-
ній школі зацікавився історією. 

В устрої школи та самому навчаль-
ному процесі я  помічав багато 
проблем, які обурювали, спонука-
ли замислится, як зробити освіту 
кращою. На мою думку, стан осві-
ти демонструє, якою країна буде 
в майбутньому, тому я захотів долу-
читися до розквіту України й вирі-
шив вступати на історичний ф-т. 
Обрати виш мені допоміг учитель 
правознавства Павло Сергійович 
Куц  — випускник істфаку, який 
дуже тепло відгукувався про свою 
alma mater. Це остаточно вплину-
ло на моє рішення приєднатися до 
родини сковородинців.

Єлизавета Лисенко: Давно мріяла 
стати вчителем, тому що люблю дітей. 
У вчителя дуже багато можливостей 
після закінчення навчання. Мені 
подобається, що всі викладачі та 
студенти зі старших курсів на істфаці 
доброзичливі, допомагають нам. Від 
навчання я  очікую продуктивних, 

веселих, наповнених позитивом 
років!

Вікторія Божок: Цікаво знати все 
про свою країну, бо історія — наші 
корені. Без них неможливе життя сьо-
годні й у майбутньому, тому твердо 
вирішила, що хочу бути істориком. 
Чому саме ХНПУ Г.С.  Сковороди? 
Тому що саме тут панує найкраща 
студентська атмосфера, працюють 
привітні викладачі. Я впевнена, що 
в стінах саме цього закладу я стану 
справжнім фахівцем з історії.

Владислав Кучериненко: Обожнюю 
історію зі шкільних років і хочу, щоб 
більше людей її знали. Хочу бути 
вчителем історії. Рідні й друзі давно 
сказали, що мій шлях лежить до 
ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Я чекаю від 
навчального процесу нових знань, 
практики і  знайомств із цікавими 
людьми.

Поліна Красногрудь: Професія вчи-
теля завжди була в моєму серці, у моїй 
душі. Чому саме географія? Це мій улю-
блений предмет, який у школі я завжди 

чекала з нетерпінням. Мабуть, кохан-
ня з першого уроку. А чому я обрала 
саме ХНПУ Г.С. Сковороди? Тому що 
це саме той ун-т, який захоплює тебе 
одразу приємною та товариською 

атмосферою, багатою історією, гар-
ними викладачами. Я впевнена, що 
ХНПУ стане моєю другою домівкою, 
яка навчить мене бути справжнім май-
стром у викладацькій справі.

19 вересня під час урочистого засідання Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди звання 
«Почесного доктора ХНПУ імені Г.С.Сковороди» присвоєно: 
Олександру Лімансу (д-р фіз.-мат. наук, зав. лабораторії PROVIDI, що базуєть-
ся в Утрехтському університетському медцентрі (Нідерланди)) та Крістофу 
Асмуту (проф. Технічного ун-ту в Берліні, працює в галузі філософії виховання 
і спорту, є автором монографії, присвяченій культурі зображення).

Проректор з наукової роботи Ю. Байчук знайомиться з експозиціями ф-тів
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Діалектологічна практика

ВИВЧАЄМО РІДНУ МОВУ
З 3 по 8 червня 2019 р. відповідно до навчального плану студенти ІІ курсу укр. мовно-літературного ф-ту ім. Г.Ф. Квітки-Основ’яненка 
пройшли навчальну діалектологічну практику.

Під час вивчення курсів «Генеза 
становлення української мови 

(діалектологія)» та «Історія розвитку 
української мови (діалектологія)» для 
студентів було організовано прослу-
ховування аудіоматеріалів, перегляд 
відеозаписів з матеріалами діалект-
ного мовлення, ознайомлено з  діа-
лектологічними картами та атласом 
української мови тощо, а також роз-
роблено індивідуальні завдання для 
студентів. Керівниками практики були 
призначені доценти Ю.М. Лебеденко, 
І.А. Павлова, Ю.О. Тимченко та викл. 
О.В. Калашник.

Усі групи проходили практику в різ-
них населених пунктах Харківської 
області, зокрема, в  с.  Гаврилівка, 
с.  Дворічний Кут, с.  Пересічне і  смт 
Вільшани Дергачівського району. Ці 
населені пункти розташовані побли-
зу м.  Харкова і  належать до слобо-
жанського говору південно-східного 
наріччя. Однак зараз у цих селах про-
живає різнонаціональне населення. 
Проте зібраний студентами діалект-
ний матеріал доводить, що в  мові 
мешканців зберігся слобожанський 
говір. Оскільки всі населені пункти 
відносяться до Дергачівського р-ну, 
то студенти мали можливість визна-
чити відмінності в говірках.

Результати діалектологічної прак-
тики показали: студенти засвоїли тео-
ретичні курси, поглибили свої знання, 
закріпивши їх практично; використали 
уміння та навички роботи з діалектним 
матеріалом.

Труднощі під час практики були 
викликані підбором інформантів, 
оскільки мешканці сіл не завжди 
йшли на контакт. Студенти відверто 
розповідали про свої перші невпев-
нені кроки під час опитування рес-
пондентів (див. фото).

Кожен студент у звітних матеріалах 
уклав словник діалектної лексики 
і фразеології. Деякі студенти захопи-

лися промислами й ремеслами селян, 
мову яких описували. Занотували 
тексти рецептів традиційних страв 
Слобожанщини. Кілька студентів 
ознайомилися з весільними обрядами 
Слобожанщини.

Узагалі під час проходження студен-
тами діалектологічної практики було 
зібрано понад 200 текстів, опитано 
більше шістдесяти інформантів. Усі 
зібрані матеріали будуть використані 
на практичних заняттях з української 
діалектології, а також під час написан-
ня курсових і магістерських робіт.

І.А. Павлова, к. філол. н., доц. каф. укр. мови, 
відповідальна за діалектологічну практику

Конференції

УЧИТЕЛІ ОПАНОВУЮТЬ НУШ
29 серпня викладачі ХНПУ імені Г.С. Сковороди взяли участь у Mini- Edcamp за темою «Особистісно-професійний розвиток учителя 
в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» в рамках педагогічної конференції працівників освіти Московського району 
м. Харкова.

Зокрема в  локаціях заходу були 
висвітлені такі теми: «Міжнародне 

співробітництво та його значення» 
(доц. каф. східних мов К.Є. Жукова); 
«Співпраця школи і ЗВО — формуй-
мо систему навчання для обдарова-
них дітей разом!» (доц. каф. історії 
України І.В. Чернікова); «Інноваційні 
технології / прийоми: вебквести, кейс-
стаді, питання Квінтіліана» (проф. 

каф. інформант. Н.В.  Житеньова); 
«Кооперативне навчання з  вико-
ристанням мовних ігор для дітей 
і  дорослих» (зав. каф. англ. мови 
В.В. Перлова); «Інноваційні технології 
/ прийоми: змішане навчання, пере-
вернутий клас» (доц. каф. ЗП та ПВШ 
Т.М.  Собченко); «Компетентнісний 
підхід у  НУШ» (проф. каф. естет. 
виховання та технологій дошк. осві-

ти Л.Є. Перетяга); «Формування само-
освітньої компетентності учнів» (асп. 
каф. ЗП та ПВШ Т.Я. Грановська); «Ігри 
під час навчання — це необхідність 
чи виклик часу» (доц. каф. теорії 
і  методики викл. філол. дисциплін 
у  початк. школі І.В.  Цепова); «КОД 
успіху» (критичне мислення для 
успішного життя)» (проф. каф. ЗП та 
ПВШ О.І. Башкір).

ДО 80-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ ПРИРОДНИЧОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
20-21 вересня в нашому ун-ті відбулася II Міжнародна науково-практична конференція «Природнича наука й освіта: сучасний стан 
і перспективи розвитку», присвячена 80-й річниці заснування природничого ф-ту.

Конференція відбулась за співучасті 
Інституту біології та охорони довкіл-

ля Поморської академії у  Слупську 
(Польща) та ГО «Українське ентомоло-
гічне товариство». Майже 80 учасників 
конференції, які представляли різні 
регіони України, привітав проректор 
з наукової роботи, проф. Ю.Д. Бойчук.

На пленарному засіданні с допові-
дями виступили декан природничо-
го ф-ту проф. Т.Ю. Маркіна «Історія та 
сьогодення природничого ф-ту». Про 
історію та сьогоденні кафедр ф-ту роз-
повіли професори: Л.П. Харченко, зав. 
каф. зоології; І.А. Іонов, зав. каф. ана-

томії і фізіології людини імені проф. 
Я.Р. Синельникова, член-кор. НААН 
України; О.М. Свєчнікова, зав. каф. 
хімії.

Проф. каф. зоології А.Б. Чаплигіна 
та Г.С.Надточій (науково-дослідна уста-
нова «Український науково-дослід-
ний інститут екологічних проблем» 
(УКРНДІЕП) доповіли про «Орнітологічні 
дослідження на кафедрі зоології ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди (1979–2019)».

Під час конференції працювали 
такі секції: «Біологічне різноманіття 
та його збереження», «Біотехнологія, 
агроекологія та раціональне природо-

користування», «Морфо-фізіологічні 
особливості організму людин і  тва-
рин», «Сучасний розвиток хімічної 
науки», «Корекційно-розвивальна 
робота з дітьми з особливими освітні-
ми потребами», «Методика викладання 
природничих дисциплін у середній та 
вищій школі», «Формування екологіч-
ної культури шкільної та студентської 
молоді».

21 вересня учасники конференції 
відвідали Національний природний 
парк «Гомільшанські ліси та взяли 
участь у наукових пікніках.

Ірина Ликова, заст. декана природ. ф-ту

Золотий фонд університету

ЗГАДУЮТЬ ІЗ ТЕПЛОТОЮ ТА ВДЯЧНІСТЮ
Пропозиція С.Т.Золотухіної: «Ми йдемо до знаменної події — 215-річчя з дня заснування нашого навчального закладу. Університет має 
довгу історію, його характеризують унікальні події й заходи. Але головною скарбницею, золотим фондом є його професорсько-викла-
дацький склад. Пропоную запровадити рубрику «Щоб пам’ятали» або «Золотий фонд університету», у якій ми б згадували тих, хто пра-
цював на освітянській ниві, хто віддано служив професії, любив студентів, був цікавою особистістю, майстром педагогічної справи. 
Це важливо як для сучасного покоління студентів, так і не менш важливо для нас, хто знав і працював із цими людьми».

Серед нас працювала унікальна осо-
бистість Віра Іванівна Кузнецова 

(1932–2009), канд. пед. наук, проф., яка 
залишила помітний слід в історії нашого 
ун-ту.

В.І.  Кузнецова закінчила Красно-
ярський педагогічний ін-т, працювала 
вчителем біології. Із 1964  р. почала 
трудовий шлях в Харківському педа-
гогічному ін-ті на посадах викладача, 
доцента, професора, зав. каф. ботаніки; 
декана природничого ф-ту (1980–1986). 
Відмінник освіти УРСР.

Основний напрям наукових дослі-
джень — теорія та практика активізації 
пізнавальної діяльності учнів і студентів 
у процесі вивчення природничих дис-
циплін. Авторка понад 250 наукових 
і науково-методичних праць, зокрема 12 
монографій, серед яких: «Уроки ботаніки. 
Посібник для вчителя», «Методика викла-
дання природознавства», «Методика 
викладання біології».

В. Кузнецова була знаним у країні 
методистом-біологом: розробляла та 
впроваджувала нові методики навчан-
ня, здійснення педагогічної та польової 
практики, природоохоронної діяльнос-

ті. Була організатором численних кон-
ференцій, семінарів, консультацій для 
шкільних учителів.

Про таких, як Віра Іванівна, говорять: 
красива Людина як зовнішньо, так і вну-
трішньо: спокійна, витримана, поряд-
на, толерантна. Вона поєднувала в собі 
унікальну жіночість, м’якість, красиву 
посмішку та надзвичайну вимогливість 
до себе та інших, високу працездатність, 
наполегливість і відповідальність.

Як декан, жила радощами й  про-
блемами ф-ту, знала кожного студента. 
Не дивно, що випускники тих часів із 
теплотою та вдячністю згадують про 
неї дотепер. Уболіваючи за свій ф-т, ні 
на хвилину не уявляла, що він може 
бути другим, третім — тільки першим! 
Для цього докладала великих зусиль, 
надихаючи і  студентів, і  викладачів. 
Багатьом студентам, молодим колегам 
Віра Іванівна була як матір, всіляко допо-
магала, стимулювала, охороняла.

Говорять, що жіночої дружби не 
буває, але Віра Іванівна зберегла на 
довгі роки дружні, теплі, міцні, щирі 
стосунки з  колегами  — професора-
ми В.І.  Лозовою, Ю.П.  Максимовою, 
Л.Д.  Поповою та інші. А  як гостинно 
приймала друзів, учнів, готувала різні 
страви, із радістю пригощала ними!

Як унікальний викладач, господиня 
ф-ту, гарна мати (її донька — д.п.н., проф. 
О.М. Іонова), бабуся, вірний і надійний 
друг, професор В.І. Кузнецова назавжди 
залишиться в пам’яті людей, що вчилися 
і працювали поряд із нею.

С.Т. Золотухіна,  
д.п.н., проф., зав. каф. ЗП і ПВШ

Міжнародна співпраця

ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДОПОМОГИ
12 вересня в ХНПУ імені Г.С. Сковороди відбулась офіційна зустріч керівництва нашого 
ун-ту з почесним консулом Республіки Албанія у м. Харкові Шахином Анверовичем 
Омаровим у складі албанської делегації.

Сторони зустрілися для обговорен-
ня подальших шляхів двосторон-

ньої співпраці відповідно до підписа-
ної цього року Угоди між ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди та Почесним консуль-
ством Республіки Албанія. Угода має 
на меті встановлення принципів вза-
ємної допомоги в науковій, навчаль-
ній та культурній сферах, сприяння 

відкриттю та роботі Албанського 
культурного центру. Особливу увагу 
сторони звернули на шляхи співпраці, 
а саме: на програми обміну студентами 
та академічними кадрами ун-ту, ста-
жування, проходження виробничої 
та викладацької практики, програм 
підвищення кваліфікації та переква-
ліфікації й інші питання.

2
Вітаємо

Бронзовим призером Чемпіонату 
світу з  веслування стала студентка 
ІІ курсу ф-ту ФВ і спорту ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди Юліану Путніну. 

Золотим призером на Чемпіонаті 
світу з плавання серед паралімпійців 
у Лондоні стала студентка IV курсу ф-ту 
іноземної філології Марина Піддубна. 

Бажаємо Юліані й Марині успіхів та 
нових перемог!

МУЗИКА — ДУХ НАРОДУ
12 вересня 2019 р. до Турецького культурного центру нашого ун-ту завітала дуже 
цікава людина — доц. Гамбурзького і Бременського університетів (Німеччина) 
доктор Латіф Дурланик.

У процесі спілкування виявило-
ся, що першою спеціальністю 

нашого гостя була військова авіа-
ція, а  зараз пан Латіф працює на 
відділеннях тюркології і  германіс-
тики, має ряд наукових праць у цих 
галузях. Але головним захоплен-
ням його життя є турецька народна 
музика, любов до якої була прище-
плена його батьком ще в дитинстві. 
У Гамбурзі д-р Латіф Дурланик керує 

оркестром турецької народної музи-
ки, до складу якого входять вихідці 
з  різних країн  — німці, турки, іта-
лійці та інші. А об’єднує їх любов до 
турецької народної пісні, так званої 
тюркю. Зараз пан Латіф навіть не 
може уявити своє життя без східно-
го музичного інструменту саза. Щоб 
не возити саз постійно із собою, у тих 
містах світу, де музикант буває най-

частіше, він залишає по інструменту. 
Тепер один буде й у Харкові, бо Латіф 
Дурланик планує приїжджати сюди 
декілька разів на рік.

Студентам і викладачам турецько-
го відділення та нашим гостям з інших 
ф-тів пан Латіф прочитав коротку лек-
цію про розвиток турецької народної 
музики та її особливості в порівннянні 
з західною. Також музикант віртуозно 
виконав декілька творів на сазі.

Пан Латіф підкреслив роль народ-
ної музики у вихованні дитини, бо, на 
його думку, музика є відтворенням 
духу народу. Це твердження виклика-
ло жвавий інтерес у наших викладачів 
і студентів, які висловили сподівання 
на співпрацю наших вузів у спільних 
педагогічних, лінгвістичних і музич-
них проектах.

Ірина Скразловська, викл. каф. східних мов

Публікації

ВІЛЬНО ВИСЛОВЛЮЄМО ВЛАСНУ 
ДУМКУ У СВІТІ

У вересні 2019 р. надруковано нашу розвідку в шанованому американському виданні 
Routledge Taylor & Francis Group, яке представляє науковометричну базу Scopus, 
у визнаному поважному журналі Journal of Slavic Military Studies, що висвітлює 
слов’янські питання.

Журнал надав можливість висло-
вити власний погляд на події, 

що відбуваються в  Україні після 
Євромайдану і Революції Гідності до 
сьогодення. Наше дослідження стосу-
ється вивчення трансформації суспіль-
ства, ставлення громадян (цивільних, 
військових, добровольців) до політич-
ної ситуації й гібридної війни, яка про-
довжується в Україні.

У статті проаналізовано вплив полі-
тичних подій 2013–2014 рр., форму-
вання свідомості українців, створення 
добровольчих батальйонів «Донбас», 
«Азов», «Дніпро-1», «Миротворець», 
«Харків», погляд військових, пред-
ставників Національної Гвардії тощо. 
Подаються політичні міркування 
закордонних аналітиків, світових 

експертів з питань України, таких, як 
Тарас Кузьо, Джеймс Шерр, Павло 
Фельгенгауер, Микола Сунгуровський. 
Визначено кадрову мотивацію вій-
ськовослужбовців, як офіцерів, так 
і контрактників, завдяки праці співав-
торів з  науково-дослідного центру 
Національної Академії Національної 
Гвардії України.

Ознайомитися з  дослідженням 
можна за посиланням Prykhodko et 
al. (2019). Servicemen’s Motivation 
in the National Guard of Ukraine: 
Transformation After the ‘Revolution of 
Dignity’. Journal of Slavic Military Studies, 
32 (03), 1–20, https://doi. org/10.1080/1
3518046.2019.1645930

І.І. Костікова, співавтор статті, 
докт. пед. наук, проф.

Ювілей
28 вересня відзначає свій ювілей чудова 
людина, талановитий науковець, відо-
мий як в Україні, так і далеко за її меж-
ами, яскравий, харизматичний лектор, 
надзвичайно розумний чоловік і надійний 
друг, професор Нелін Євген Петрович.

У 1971 р. Євген Петрович закінчив 
фізико-математичний ф-т нашого 

рідного педагогічного інституту, одер-
жав спеціальність 
«Учитель матема-
тики середньої 
школи». Але не 
р о з п р о щ а в с я 
зі своєю alma 
mater, а  на все 
життя залишився 
вірним рідному 
ун-тові, де знай-
шов кохання, родину, друзів, улюблену 
роботу та багато вдячних учнів.

Викладацького та наукового 
досвіду проф. Є.П. Нелін набував під 
кер-вом кращих вітчизняних нау-
ковців, серед яких С.І. Шварцбурд, 
І.Л.  Нікольська, Л.С.  Карнацевич, 
О.В. Погорєлов, Я.М. Жовнір.

З 1980  р. по 1983  р. набував 
наукової підготовки в  аспірантурі 
лабораторії навчання математики 
НДІ змісту і методів навчання АПН 
СРСР (м.  Москва), де й  захистив 
кандидатську дисертацію у 1985 р. 
Після захисту знов повернувся до 
стін рідного ун-ту, де за час своєї 
педагогічної діяльності виховав 
кілька поколінь учителів математики, 
надихаючи їх навчати та виховувати 
українських школярів, ставати кра-
щими у своїй роботі, усе своє серце 
віддавати дітям.

Понад 300 публікацій, серед яких 
понад 100 підручників і навчальних 
посібників, рекомендованих до вико-
ристання у загальноосвітніх і вищих 
навчальних закладах МОН України, 
зробили ім’я Євгена Петровича 
Неліна відомим майже кожному 
учителю математики і кожному учню 
в будь-якому місті України. Унікальні 
підручники з математики, створені 
Євгеном Петровичем, дозволяють 
організувати роботу в класі з будь-
яким рівнем математичної підго-
товки, а  його довідники «Алгебра 
в таблицях» та «Геометрія в табли-
цях» постійно перевидаються вже 
понад 20 років.

Під керівництвом Є.П. Неліна захи-
щено 4 кандидатські й 2 докторські 
дисертації.

Надзвичайна жага до улюбленої 
справи надає Євгену Петровичу 
сил та наснаги брати участь у  всіх 
цікавих та значущих подіях всеу-
країнського масштабу. З 1985 року 
по 2012 рік Є.П. Нелін — постійний 
член журі Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з математики; був головою 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року» у  номінації «Математика» та 
членом журі цього конкурсу; член 
колективу авторів-розробників 
Державного стандарту з математики 
базової і повної загальної середньої 
освіти та є одним із постійних екс-
пертів і авторів завдань ЗНО з мате-
матики.

Відмінник народної освіти України 
(1986), Соросівський доцент (1996), 
нагороджений іменним годинни-
ком Міністра освіти і науки України 
(2005) і  знаками МОН «Василь 
Сухомлинський» (2006), «За наукові 
досягнення» (2009) — це неповний 
перелік відзнак та нагород нашого 
шановного ювіляра.

Побажаємо ж йому не зупинятися 
на досягнутому, залишатися таким 
же енергійним, творчим, яскравим, 
галантним, мужнім, добрим, натхнен-
ним, нашим улюбленим колегою, від-
даним чоловіком, чудовим батьком, 
турботливим дідусем і непереверше-
ним педагогом! Міцного здоров’я та 
довгих-довгих років життя й нових 
творчих успіхів!
Від імені співробітників каф. математики — 

ст. викл. Ю.С. Простакова

Зліва направо: Елтон Калемі, директор департаменту освіти і культури  
Нац. Агентства у справах діаспори; Шахин Омаров, почесний консул Респ. Албанія  

у Харкові; Дритан Делія, директор Нац. Агентства у справах діаспори;  
Іван Прокопенко, ректор ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Юрій Бойчук,  

проректор з наукової роботи ХНПУ імені Г.С. Сковороди
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Перша лекція

ВРАЖЕННЯ ПЕРШОКУРСНИКІВ
2 вересня навчальний рік на всіх ф-тах і курсах почався з лекції «На шляху до миру і Європи», яку прочитали провідні професори ун-ту. 
На І курсі ф-ту іноземної філології, де майже 200 першокурсників, з першої лекцією виступів ректор ун-ту акад. Іван Федорович 
Прокопенко. Студенти діляться своїми враженнями.

Поліна Бондар, 16 група:
«Я в захваті! Лекція перевершила 

всі мої очікування. На хвилинку навіть 
мені здалося, що я слухаю не ректора 
ун-ту, а рідну людину. Найбільше мені 
запам’яталося те, як Іван Федорович 
розповідав про біблійські заповіді, 
яких потрібно дотримуватися. Що 
потрібно дякувати батькам за подаро-

ване нам життя, дякувати учителям за 
те, що дали нам знання, зробили з нас 
гідних людей, а головне — поважа-
ти ближнього свого, як самого себе. 
Разом із ректором ми вшанували 
пам’ять загиблих в АТО. Коли він зга-
дував про загиблого, я помітила, як 
боляче йому про це розповідати. Він 

нагадав нам про слова Президента 
України Володимира Зеленського: 
«Мир в Україні можна досягти тільки 
мирним шляхом».

Найбільш болючою для мене 
виявилась розповідь про мешканців 
Луганської та Донецької області. В ун-ті 
навчаються багато студентів з окупо-
ваних територій України, і я одна з них. 

Це важко, бо не завжди є можливість 
приїхати додому, але ректор нас під-
бадьорив, я відчула його підтримку 
і тепер упевнена, що таке відчуття він 
подарував не лише мені.

Іван Федорович розповідав про 
наш найстаріший педагогічний ун-т 
в Україні, згадав про велику людину — 

Григорія Савича Сковороду, про музей 
історії університету, про велике май-
бутнє, яке на нас чекає. Я пишаюся тим, 
що в нашому університеті такий чудо-
вий, патріотичний, веселий та сучас-
ний ректор. Упевнена, що це враження 
поділяють всі мої однокурсники».

Артур Поталов, 16 група:
«Сьогодні я нарешті відчув, як це 

бути студентом: прокидатися раніше, 
ніж звичайно, не для того, щоб склас-
ти портфель або зробити домашнє 
завдання, а  для того, щоб доїхати 
до університету та не спізнитися. 
Говорити «пари», а не «уроки». До речі, 
про пари: розпочався навчальний рік 
з дуже цікавої та пізнавальної лекції 
ректора, на якій ми почули багато 
цікавої інформації та корисних порад.

По-перше, я слухав про те, чого не 
чув, мабуть, змалечку, а саме: «Мир 
можна досягти лише мирним шляхом». 
Згадка цієї цитати сама по собі багато 
чого варта, бо в наш час стали забу-
вати, що будь-який конфлікт можна 
вирішити мирним шляхом, без втру-
чання зброї. По-друге, у лекції йшлося 
про повагу до батьків та подяку їм. Для 
мене ця тема дуже близька, бо коли 
я мав можливість віддячити моїй мате-
рі, не робив цього, про що я дуже шко-
дую, бо згодом стало пізно. По-третє, 
я дізнався про студентів нашого ун-ту, 
які брали участь у  подіях на сході. 
Звісно, я  пишаюсь ними, але мені 
шкода, що замість того, щоб навчати-
ся, студентам довелося захищати свою 
країну. Шкода, що спеціалісти їдуть до 
інших країн і залишаються там, а не 
повертаються в Україну. Проте одне 
я знаю точно: мені не шкода, що я всту-
пив саме в цей ун-т».

Зустріч з професіоналом

ПОВСЯКДЕННЯ СУЧАСНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ
11 вересня відбулася зустріч студентів укр. мовно-літературного ф-ту імені Г. Квітки-Основ’яненка з головою Харківського 
відділення Спілки журналістів України, заслуженим журналістом України (2004 р.) Голубом Олександром Олександровичем.

Олександр Олександрович 
у  1976  р. закінчив філоло-
гічний ф-т Харківського дер-

жавного педагогічного ін-ту за фахом 
«учитель української мови і літера-
тури», а в 1987 р. журналістське від-
ділення Вищої партійної школи при 
ЦК КПУ. «Я готовий відповісти на всі 
ваші запитання»,  — сказав спікер 
на початку зустрічі. Саме у форматі 
діалогу вона й  відбулася. Молодь 
активно цікавилась, як проходило 
навчання раніше, які спогади зали-
шили студентські роки Олександра 
Олександровича. Першокурсників 
цікавила думка журналіста про цен-
зуру, які сучасні проблеми журналіс-
тики існують і як їх вирішувати, про 
можливості підвищення професій-
ного рівня журналістів і де знайти 
натхнення для подальшої роботи. 
Говорячи про проблеми сучасної 
української журналістики, О. Голуб 
відмітив, що наразі ми часто пере-
буваємо під обстрілом псевдожур-
налістики, не завжди правдивого 
інформування громадськості про 
події в  суспільстві. Тому відпові-
дальність і правдивість журналіста 
є  одними з  перших його завдань. 
Крім того, журналіст повинен пода-
вати матеріал так, щоб допомагати 
людині розвиватися, збагачувати 
його знання про всесвіт.

Студенти були раді бачити журналіс-
та-практика з 40-річним стажем робо-
ти, який з радістю поділився досвідом 
і дав поради майбутнім колегам. Саме 
таке живе спілкування є кращою моти-
вацією до навчання і пізнання того, що 
треба ніколи не зупинятися і розвива-
тися у своїй сфері діяльності.

Виступ закінчився оплесками 
і щирими посмішками слухачів, котрі 
були вдячні за таку можливість поспіл-
куватися з професіоналом своєї справи 
та отримати знання про повсякдення 
сучасної журналістики.

Дар’я Семейко, укр. мовно-літ. ф-т  
ім. Г.Ф. Квітки-Основ’яненко

Традиції

У ГОСТЯХ У СКОВОРОДИ
На початку вересня майже всі студенти перших курсів ун-ту разом зі своїми 
кураторами відвідали літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди в селищі 
Сковородинівка.

Пропонуємо нашим 
читачам враження від 

поїздки студентки 14 групи 
ф-ту початкового навчання 
Анастасії Култигіної:

Нещодавно ми зі своєю 
групою відвідали чудове 
місце, де жив та творив 
філософ, письменник, уче-
ний Г.С. Сковорода, ім’я якого носить 
наш ун-т. Музей оточений старовин-
ним парком і садом. Тут розташова-
ний будинок поміщиків Ковалівських. 
Улюблені місця філософа  — старо-
винний дуб, мальовничий ставок. 
Після прогулянки парком ми відвіда-
ли музей, який ще довго буде в нашій 
пам’яті. Світлий одноповерховий буди-
нок у класичному стилі розташовано 
на невеликому узвишші. Одна із його 
кімнат — меморіальна. У ній відтворе-

но обстановку, яка, за слова-
ми екскурсовода, була при 
Сковороді в  останні роки 
його життя. Поруч з музеєм 
знаходиться могила відомо-
го українця. Згідно із запові-
том, на місце поховання не 
встановлено хреста, тільки 
камінь із написом: «Світ 

ловив мене, але не спіймав». За пере-
казами, Сковорода викопав собі могилу 
сам, а за день до смерті він сказав усім, 
що помре, переодягнувся в білий одяг, 
а на ранок відійшов у інший світ. Отже, 
це місце приваблює нас не лише тим, 
що тут творив видатний мислитель, 
а ще й своїми чудовими краєвидами 
та цікавими містичними історіями, 
що якнайкраще допомагають позна-
йомитися з особистістю людини, ім’ям 
якої названо наш університет.

Цікаве фото

Вісті з-за кордону

ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ В ЧИКАГО
5 серпня почався 4-й рік роботи в академії Чикаго випускниці ф-ту іноземної філології 
(спец. англійська/китайська), у минулому викл. каф. східних мов Віолетти Сміт, 
яка мешкає в Чикаго й викладає китайську мову учням старшої школи, ділиться 
з нашими читачами враженнями про систему освіти в США та святкування Дня 
Незалежності України.

В Америці навчальний рік починаєть-
ся раніше, ніж у нас, і залежить це не 

лише від штату, але й від самої школи чи 
ун-ту, тому в усіх дата початку навчання 
варіюється й відрізняється аж до міся-
ця, тобто фіксованої дати, як у нас 1 
вересня, немає. Стосовно навчального 
процесу, то щороку в мене близько 200 
учнів і щороку треба запам’ятовувати 
нові імена і їх правильну вимову. Ех!...

Звичайно ж, наші заняття пере-
віряються адміністрацією, постійно 
приходять аудитори й контролери, які 
оцінюють подачу матеріалу, тому роз-
слабитися точно не дадуть. Навчальний 
рік, начебто, тільки розпочався, а вже 
таке відчуття, що відпрацювали цілий 
семестр.

На День Незалежності в серпні наша 
велика українська громада Чикаго вла-
штувала народні гуляння на найвищо-
му рівні. На вихідних перекрили одну 
з головних вулиць, Чикаго Авеню, зби-
ралися родинами у вишиванках, пуска-
ли феєрверки (до речі, в Америці забо-
ронено пускати фейерверки, крім 4 
липня — у День Незалежності Америки. 
А нашим було дозволено в серпні!)

Так що пораділа моя душа, яка так 
засумувала по Батьківщині. Тож я також 

одягла вишиванку і з’явилась у ній на 
роботі в понеділок 26 серпня. Колеги 
й учні питали, що це за одяг, з якого 
приводу я так убралася?

Було цікаво розповідати про 
свято. До речі, мої учні знають, що 
я з України. Завжди розповідаю про 
це на своїх перших заняттях, показую 
фотокартки нашого міста й  нашо-
го педагогічного університету. Усіх 
найбільше дивує Благовіщенський 
храм і Південний вокзал у нічному 
освітленні.

3
Ювілей
21 вересня святкує свій ювілей Ірина 
Миколаївна Трубавіна док. пед. наук., про-
фесор каф. загальної педагогіки та ПВШ.

Усе, що робить Ірина Миколаївна 
по життю, вона робить з  мак-

симальною віддачею. Вона — від-
мінна учениця, відмінна студентка 
ф-ту початкового навчання ХДПУ 
ім.  Г.С.  Сковороди, відмінна вчи-
телька початкових класів СШ №9 та 
№35. Сьогодні І.М. Трубавіна — про-
відний викладач кафедри, науко-
вець, новатор. Про це свідчать її 
життєві й  професійні досягнення: 
модератор у проведенні семінарів 
ЄС, ПРООН, МОМ, ОБСЄ в  Україні; 
експерт Ради Європи в Україні з про-
блем корекційної роботи з особами, 
які вчинили насильство в  родині; 
керівник першого в історії МВС екс-
периментального майданчику із 
корекційної роботи з дітьми, які сто-
ять на обліку в КМСД; переможець 
Всеукраїнського конкурсу МОН та 
НАПН «Освіта України XXI ст.: Поступ 
до людини». І.М. Трубавіна — автор 
7 державних відомчих комплексних 
цільових програм, двох Законів 
України з проблем сім’ї, дітей, і це 
не всі її здобутки. Ірині Миколаївні 
притаманні такі якості, як чесність, 
справедливість, відвертість, вона 
надійна подруга, доброзичлива 
колега, віддана педагогічній спра-
ві. І.М.  Трубавіна постійно ініціює 
і виступає організатором багатьох 
наукових і  освітянських заходів 
на кафедрі і в ун-ті. Бажаємо Ірині 
Миколаївні в ювілейну дату добра, 
багато світлих днів, натхнення на 
довгі літа!!!

Колектив кафедри  
загальної педагогіки і ПВШ

Спецкурс
ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ  

ДО ЄВІ 
З АНГЛІЙСЬКОЇ?

Відповідно до наказу Міністерства 
освіти і науки України, починаючи з 2016 
року, для здобуття ступеня магістра 
складається єдиний вступний іспит 
(ЄВІ) з іноземних мов.

Підготовка бакалаврів нашого 
ун-ту до складання тесту з іно-

земної мови в  магістратуру стала 
можливою завдяки ініціативі ректо-
ра І.Ф. Прокопенка та адміністрації 
вишу. Задля цього в  нинішньому 
навчальному році впроваджено 
спеціальний курс «Англійська мова 

(для ЄВІ)» для студентів 2–4 років 
навчання. Цей курс дозволить сту-
дентам опанувати англійську мову 
у форматі ЄВІ, розробити стратегію 
роботи з тестовими завданнями, від-
працювати необхідні навички для 
успішного складання тесту.

За формою і змістом тест з  іно-
земних мов у магістратуру схожий на 
тест зовнішнього незалежного оці-
нювання (ЗНО) з іноземних мов для 
випускників шкіл. Проте є певні від-
мінності. У процесі тестування визна-
чається мінімальний пороговий бал 
тесту «склав / не склав». Результати 
абітурієнтів, які подолали «поріг», 
переводяться в рейтингові оцінки 
за шкалою від 100 до 200 балів.

На виконання тесту в магістрату-
ру відведено 60 хвилин. Тест скла-
дається з  двох частин: «Читання» 
з 22 завданнями та «Використання 
мови» (лексико-граматична частина) 
з 20 завданнями. Загальна кількість 
завдань тесту — 42. Максимальна 
кількість балів, яку можна набрати, 
правильно виконавши всі завдання 
тесту,  — 42, мінімальна  — 12 (11 
балів і менше означає «не склав»).

Пропонований студентам курс 
«Англійська мова (для ЄВІ)» є аль-
тернативою платним мовним курсам 
і приватним репетиторам. Бажаємо 
всім нашим бакалаврам успіху!
Професорсько-викладацький склад каф. теорії 

і практики англійської мови

Фотовітрина

«ПЕРШИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ВЕРЕСЕНЬ»
Вересень для першокурсників завжди насичений новими враженнями, подіями. Це не лише знайомство з навчальними дисциплінами, викладачами, друзями, але й нові обовязки, вимоги, правила спілкування. Сподіваємось, 
що й жовтень принесе вам багато відкриттів.

Студенти фізмату з деканом Н. Пономарьовою
У День фізичної культури і спорту в Україні студенти ф-тів іноз. філології, 

історичного, юридичного, славістики в навчально-методичному турпоході Декан юридичного ф-ту В. Процевський з першокурсниками

Віолетта Сміт (ліворуч) з ученицею

«Гарбузова феєрія» — таку назву мала виставка поробок із гарбузів,  
яку презентували студенти ф-ту початкового навчання
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Спорт

ПИШАЙМОСЬ НАШИМИ ЧЕМПІОНАМИ!
17 вересня в ун-ті відбулося спортивне свято, приурочене до Дня фізичної культури і спорту в Україні, Міжнародного Дня сту-
дентського спорту та підтримки олімпійського руху, а також з нагоди відкриття зали Олімпійської слави!

На святі були присутні почесні 
гості: ректор акад. І. Прокопенко; 

дир. Упр. у справах молоді та спорту 
ХОДА, учасник олімп. ігор 1996 р., 
МСМК з  легкої атлетики Віталій 
Кириленко; голова ХОВ НОК України, 
засл. працівник ФК і спорту України 
Віктор Христоєв; засл. працівник ФК 
і спорту України, дир. КДЮСШ «ХТЗ», 
МСМК з боксу Леонід Задорожний; 
президент ХОФ легкої атлетики, 
член виконкому ХОВ НОКУ, проф. 
Анатолій Губа; Почесні гості з м. Чубут 
(Аргентина): д.  психолог.  н. Хуліан 
Маріно та аспірант Хуан Круз Аріаз; 
учасники Олімпійських ігор: випус-
кник ф-ту ФВ і  спорту Володимир 
Шестеров, аспірант Максим Хворост, 
викл. каф. цикл. відів спорту Катерина 
Садурська.

Свято відкрив ректор, який згадав 
найвідоміших олімпійців та їх тре-
нерів  — випускників нашого ун-ту; 
наголосив, що олімпійський рух 
є частиною життя суспільства й спо-
відує взаємоповагу, людяність, шля-
хетність, красу і підтримує гасло «Мир 
у всьому світі!».

Голова ХОВ НОКУ В.А.  Христоєв 
вручив цінні дарунки від НОК України 
відомим спортсменам, присутнім на 
святі, та передав до музею Олімпійської 
слави чотири Прапори Олімпійських 
ігор: у Солт-Лейк-Сіті (зимових), 2002 р.; 

ХХVІІІ літніх, в  Афінах, 2004  р.; ХХІХ, 
у  Пекіні, 2008  р. та з  Всесвітніх ігор 
з неолімпійських видів спорту, 2008 р.

Гостей і  учасників свята феєрич-
ним виступом привітали вихованці 
каф. гімнастики, музично-ритмічного 
виховання і фітнесу.

Почесні гості урочисто відкри-
ли залу Олімпійської слави ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди у НСК ім. Юрія 
Пояркова, обладнану мультимедійним 
проектором. Зала обладнана мульти-

медійним проектором. Тут зібрані 
портрети і  нагороди найвідоміших 
спортсменів-випускників.

ХНПУ безмежно пишається своїми 
вихованцями, які на спортивних аре-
нах власними досягненнями прослав-
ляли й прославляють наш університет 
та країну і які надалі будуть підтри-
мувати імідж України, як спортивної 
держави!

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

Гайдари

ЗАРЯД ЕНЕРГІЇ ОТРИМАЛИ
11–15 вересня відбулася найяскравіша подія осені — XI табір студентського активу «Сковородинівська родина лідерів».

Ми чекали цього цілий рік, і наре-
шті це знову сталося! Укрфак 

у Гайдарах!
Цікаві тренінги та лекції, яскраві 

вечірні заходи, олімпійські ігри, дебат-
ний клуб, екскурсія до непрацюючого 
табору «Романтика», гра «Симуляція», 
нічний квест  — це лише маленька 
частинка нашого неймовірного тижня 
лідерства.

Ми ще більше пізнали одне одного 
та знайшли нових друзів, прокачали 
свої скіли та залишили частинку своєї 
душі в Гайдарах!

Ми вдячні адміністрації ун-ту та ф-ту 
за можливість перебування в таборі, 
адже це наша найкраща осінь!

Гайдари  — це нові знайомства, 
неперевершений досвід, стрімкий 
розвиток. Гайдари  — це реально 
круто! Гайдари — це потужна штука! 
До зустрічі наступного року!

Студенти укр. мовно-літ. ф-ту  
імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка

Музей

СВІТ ДИТИНСТВА Й РАДОСТІ
Студенти-першокурсники факультету дошкільної освіти відвідали Музей іграшки, 
який відкриває свої двері щодня.

Відвідування музеїв, виставок, 
театрів і  концертів  — складо-

ві розвитку сучасного студента. 
Вихователь — це творча особистість 
і викладачі ф-ту дошкільної освіти 
докладають усіх зусиль для розви-
тку кожного студента.

У музеї представлено все різнома-
ніття української народної іграшки, 
іграшки народів світу, театральні та 
дидактичні, представлена низка екс-
понатів від традиційних українських до 
сучасних спінерів. Стіни прикрашають 
стелажі з ляльками Тільдами, іграш-
ками з фетру, різноманітних тканин, 
а також ляльки-мотанки, виготовлені 

власноруч студентами та викладача-
ми ф-ту. Першокурсники дізнались про 
історію виникнення традиційної укра-
їнської іграшки, технології її створен-
ня та призначення. І кожен мав змогу 
доторкнутись до прекрасного, до час-
тинки життя й побуту наших предків, 
спробувати себе в ролі творців.

Усі відвідувачі залишилися в захваті 
від екскурсії, адже на мить занурилися 
в безтурботний світ дитинства, щастя 
й радості.

Запрошуємо бажаючих завітати 
до Музею іграшки на ф-ті дошкільної 
освіти та побачити все на власні очі.

Світлана Галкіна, 3 курс дошфаку

Гості з-за кордону

ЯПОНСЬКА ФУНДАЦІЯ КООРДИНУЄ
16–18 вересня каф. східних мов зустрічала Ясунорі Фуджісакі — викладача японської 
мови, спеціаліста-координатора Японської Фундації, співробітника японського 
культурного центру у м. Київ.

Ясунорі Фуджісакі зустріли японіс-
ти нашого ун-ту Поліна Головко та 

Ігор Фотеску, допомогли поселитися 
в готелі, а студенти 3 та 5 курсів разом 
з викл. каф. східних мов Ю.Г. Локшиною 
влаштували прогулянку містом. Пану 
Фуджісакі дуже сподобались наші 
храми, парк ім. Т. Шевченка, фонтани.

17.09 Ясунорі Фуджісакі відвідав 
заняття з японської мови в студентів 
1–3 курсів ф-ту іноземної філології.

18.09 провів семінар з методики 
викладання японської мови для 

викладачів Харкова на базі япон-
ського центру ХНПУ, а  також про-
вів відкрите інтерактивне заняття 
з японської мови для студентів 3–4 
курсів.

Пан Фуджісакі відзначив, що йому 
дуже сподобався Харків, наші сту-
денти й  викладачі. Крім того, пан 
Фуджісакі пообіцяв докласти зусиль, 
щоб наші студенти мали змогу поїхати 
до Японії на стажування.

Карина Пелехата,  
студ. 35а/я, ф-т іноз. філол.

День українського козацтва

ПОСВЯТА В КОЗАКИ Й БЕРЕГИНІ
24 вересня 2019 р. в ХНПУ імені Г.С. Сковороди відбувся «Фестиваль козацьких патрі-
отичних об’єднань і спорту», на який завітали почесні гості, ректорат, викладачі, 
першокурсники, студенти старших курсів, учителі, підшефні учні та їхні батьки.

Зі словами привітання та підтрим-
ки миру в усьому світі до учас-

ників заходу звернувся Польовий 
гетьман Слобідського козацького 
округу, Отаман ГО «ОНОЦ УК імені 
Г.С. Сковороди», генерал-отаман УК, 
ректор І.Ф. Прокопенко.

У цей урочистий день відбулася 
Присяга до лав Українського козацтва 
та підбиття підсумків Спартакіади уні-
верситету 2018–2019 н. р. Факультети-
переможці були нагороджені почес-
ними Кубками. Презентацією фес-
тивалю стали «козацькі розваги»: 
показові спортивні виступи борців 
козацького двобою.

Під час фестивалю працювали 
майстер-класи козацьких кошів 
університету, виступали колективи 
Молодіжного центру, спортсме-
ни-єдиноборці, діяли майданчики 

козацько-розважального спряму-
вання.

За сприянням ХОВ НОК України сту-
денти першокурсники ф-ту іноземної 
філології взяли участь в олімпійській 
руханці, відвідали музей олімпійської 
слави ХНПУ, поспілкувалися з відоми-
ми спортсменами — випускниками 
нашого університету, отримали призи 
від НОКУ. Запрошуємо всі ф-ти до зали 
Олімпійської слави.

Наприкінці свята всі учасники 
спробували справжній козацький 
куліш, а члени журі визначили пере-
можців у кулінарному конкурсі.

Щиро вітаємо першокурсників 
з  Посвятою в  козаки та берегині 
Українського козацтва! Бажаємо гідно 
нести почесне звання та відроджува-
ти славні традиції наших предків!

І.В. Чернікова, доц. каф. історії України

4
РЕЙТИНГ ТА АТЕСТАЦІЯ 

ВИКЛАДАЧА — 
ВИМОГА ЧАСУ

Проблема якості освіти — наріжний 
камінь у реформуванні національної 
освітньої системи. 

Саме якісні показники розвитку 
освіти визначають ефективність 

суспільного поступу держави в умовах 
глобалізації світу та підвищення конку-
рентної боротьби за якість життя своїх 
громадян. Прийнято вважати, що якість 
навчання в університеті визначається 
за показниками: ефективність політи-
ки зарахування в студенти, ресурсне 
забезпечення навчального процесу, 
якість науково-педагогічного потенці-
алу, і, як результат, — успіх випускників 
університету у площині працевлашту-
вання та кар’єрного зростання. Однією 
із складових рейтингу всього універ-
ситету є особистий рейтинг кожного 
викладача.

У сучасних умовах підвищення 
власної конкурентоспроможності, 
рейтинг виконує такі функції: допома-
гає у формуванні іміджу викладача; 
має стимулювальні властивості, бо 
він створює внутрішнє конкурентне 
середовище, яке мотивує весь про-
фесорсько-викладацький склад до 
покращення своїх показників рей-
тингу, які на нього впливають. Розумно 
складений рейтинг формує позитивну 
атмосферу змагання, сприяє прояву 
творчої ініціативи викладачів.

З метою підвищення конкуренто-
спроможності нашого університету на 
ринку освітніх послуг, максимальної 
відповідності чинним ліцензійним 
й  акредитаційним вимогам, у  най-
ближчий час буде запроваджена 
рейтингова оцінка професійної 
діяльності викладачів. Викладацька 
робота є  одним із найскладніших 
видів соціальної діяльності, тому кри-
терії оцінки цієї діяльності повинні 
бути багатоскладовими. Рейтингова 
оцінка має висвітлювати широкий 
діапазон професійних досягнень 
викладача і складатися з кількісних та 
якісних показників його навчальної, 
інноваційної, виховної, корпоративної 
та громадської діяльності.

Рейтингове оцінювання дозволить 
виявити рівень професійної підготов-
ки викладача, визначити відповідність 
кваліфікації обійманій посаді та дис-
циплінам, що викладаються, виявити 
перспективи використання здібностей, 
стимулювання підвищення професій-
ного рівня та визначення потреби в під-
вищенні кваліфікації або професійній 
підготовці. Такі рейтинги дозволять 
сформувати інформаційну основу для 
проведень бенчмаркінгів кафедр — 
заходів з удосконалення їх роботи.

Загальноприйнятої досконалої 
методики оцінки рейтингу викладача 
не існує. Ми маємо розробити власний 
чіткий і дієвий механізм його здійснен-
ня, визначити необхідну кількість 
оптимальних показників та порядок 
адміністративного супроводу і впрова-
дження рейтингу. Експертами в оцінці 
діяльності викладача повинні бути самі 
викладачі, студенти, завідувачі кафе-
дри та декани.

Щорічне рейтингове оцінюван-
ня науково-професійної активності 
викладача дозволить запровадити 
в університеті інструмент підвищен-
ня професійної компетентності кадрів, 
диференційованого підходу до роз-
поділу навчального навантаження 
і матеріального заохочення кращих 
викладачів. Результати щорічних рей-
тингових оцінок мають стати основою 
атестації науково-педагогічних пра-
цівників при проходженні конкурсу 
й обранні на посаду.

Ю. Бойчук, докт. пед. наук,  
проф., проректор з наукової роботи 

Аспірантура й докторантура

УПЕРЕД ДО НАУКОВИХ ЗВЕРШЕНЬ
18 вересня 2019 р. відбулося традиційне свято в університеті — посвята в аспіранти та докторанти.

У цьому році зараховано до докто-
рантури 11 осіб: 9 осіб за держ. 

замовленням, 2  за контрактом. До 
аспірантури вступило на денну форму 
навчання 35 осіб (33 особи за держав-
ним замовленням, 2 за контрактом), 
на вечірню форму — 28 осіб за дер-
жавним замовленням, а  на заочну 
форму — 21 особу (тільки за контр-
актом). На сьогодні в  докторантурі 
університету навчаються 23 особи, 
в аспірантурі — 408 осіб.

Вступників привітали ректор ун-ту 
д-р п. н., проф., акад. І.Ф. Прокопенко, 
проректор з наук. роб. д-р п. н, проф. 
Ю.Д.  Бойчук, проректор з  інновац. 
діяльності та перспективного роз-
витку д-р. ф.-м. н., проф. С.С. Зуб, зав. 
відділу аспірантури і докторантури 
проф. І.В. Разуменко. Також до вітань 
долучилися випускниця докторантури 
зі спеціальності «053 — Психологія», 
яка вчасно та успішно захистила докт. 
дисертацію, д-р психол. наук, проф. 
кафедри психології К.І.  Фоменко, 
а також аспірантка 2 року навчання 
спеціальності «011 — Освітні, педа-
гогічні науки», засл. майстер спорту 
України з  синхронного плавання, 
багаторазова чемпіонка Європи, при-
зерка чемпіонатів світу, учасниця ХХХІ 
Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, 
володарка кубків Європи та світу, 

багаторазова рекордсменка України 
з фрідайвінгу К.С. Садурська, які поді-
лилися власним науковим досвідом 
та дали корисні поради вступникам.

Музичний подарунок презенту-
вали аспірантка 2 року навч. зі спец. 
«015 — Професійна освіта (за спец-
ми)» О.К. Удоденко, голос якої чули 

театри Італії та Іспанії, зі своїм учнем, 
магістром ф-ту мистецтв нашого ун-ту 
Б.О. Нехайчуком, а також аспіранти 2 
року навч., громадяни КНР зі спец. 
«011  — Освітні, педагогічні науки» 
Фань Чженьсюань та Чжоу Юнь.

І.В. Разуменко, зав. відділу аспірантури  
та докторантури

Відкриття зали Олімпійської слави

У Музеї історії нашого ун-ту відкри-
лася виставка, присвячена роботі 
Середньовічної археологічної експедиції 
ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

На виставці представлені такі періоди: 
Рання залізна доба. Скіфське насе-

лення (VI — IV ст. до н. е.). Давні слов’яни 
і  Русь (VIII  — XIII ст.н.е.). Салтівська 
археологічна культура. Хозарія (VIII — 
середина Х  ст.н.е.). Козацькі часи на 
Слобожанщині (XVII — XV III ст.)

Виставка буде діяти до 15.10.2019 р. 
за адресою: вул. Валентинівська, 2, 
ауд. 201-А.


