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ЗІ СВЯТОМ, ДОРОГІ СКОВОРОДИНІВЦІ!

День університету

Х

До 216-ої річниці від дня заснування університету 3 листопада традиційно проводиться свято SkovorodaFamilyDay, у програму якого включено такі події:

ПРОГРАМА
SkovorodaFamilyDay

Шановні професори й викладачі, студенти, аспіранти, співробітники, ветерани та всі, хто носить
горде звання випускника Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди!
Щиро вітаю вас з 216‑ю річницею від дня заснування Сковородинівського університету!
НПУ імені Г.С. Сковороди, уславлений багатовіковими традиціями формування справжньої еліти українського суспільства — освітян і науковців, літераторів, митців, спортсменів. Історія, традиції, потужний професорсько-викладацький склад і впровадження
інноваційних технологій в освітній процес дозволили університету посісти почесне місце серед
провідних педагогічних вишів України.
За роки 216-річного існування університет не змінював свого призначення: «навчати мистецтва вчити інших» і у цілому підготував понад 220 тисяч висококваліфікованих учителів.
Тільки за роки незалежності України дипломи бакалаврів та магістрів отримали понад 130
тисяч випускників.
Головне ж багатство нашого університету — щирі, щедрі та безмежно талановиті люди, які
своєю працею створюють імідж та добру славу Alma Mater, є взірцем для сучасних студентів.
Кожен із вас є важливою частиною Сковородинівської родини! Лише спільними зусиллями ми
можемо подолати всі виклики такого непростого 2020 року і повернути впевненість у мирне
й успішне майбутнє нашої рідної України.
Нехай у нашому колективі завжди панує взаємоповага і злагода! Сердечно бажаю вам широких і щасливих доріг, миру і віри, творчої наснаги і натхненної праці на благо Сковородинівського
університету!
Щиро — в. о. ректора Юрій Бойчук

З

Вітання від випускників

МИ — ОДНА ВЕЛИКА СІМ’Я

Напередодні свята пресцентр університету отримав багато привітань від випускників-сковородинівців, з деякими ми вас ознайомимо:

Д

митро Карюченко, засл. майстер
спорту, чемпіон світу і Європи
з фехтування, випускник економічного,
юридичного і ф-ту ФВ і спорту:
«Своїм викладачам та рідному ун-ту
я присвячую всі перемоги, здобуті за
довгу спортивну кар’єру на чемпіонатах Світу і Європи, на 3‑х Всесвітніх
Універсіадах. Вітаю усіх з Днем народженя університету! Бажаю щастя,
здоров’я, натхнення!»
Катерина Садурська, засл. майстер спорту з синхронного плавання,
учасниця Олімпійських Ігор у Ріо-деЖанейро, призерка чемпіонату Світу
і чемпіонка Європи, випускниця ф-ту
ФВ і спорту 2017 року:
«Вдячна рідному ун-ту й особисто Івану Федоровичу за можливість
випробувати свої сили у викладацькій

діяльності. Вітаю студентів і викладачів з днем народження ХНПУ і бажаю,
здоров’я в ці непрості часи, сил, енергії наполегливості в досягненні своїх
цілей».
Валентина Білоус, випускниця
1988 р., укр. відділення філологічного ф-ту:
«Пам’ятаю день, коли вперше я,
сільська дівчина, переступила поріг
Харківського педагогічного інституту ім.
Г.С. Сковороди. Мене вразила ця атмосфера: дух книг; поважні й високоосвічені
викладачі, фахівці своєї справи. Я дивилась на них з благоговінням. Пам’ятаю
свого куратора Людмилу Григорівну
Пєнцову. Я не злукавлю, коли скажу,
що роки навчання були одними з найкращих у моєму житті. Для власного
становлення мені ун-т дав вищу освіту,

завдяки якій я реалізувала себе як учитель. Любі сковородинівці! Ми — одна
велика сім’я! Так приємно це відчувати
32 роки поспіль. Бажаю всім викладачам
найміцнішого здоров’я, гідних студентів
і зарплат, а ун-ту — РОЗВИТКУ, підтримки
держави на всіх рівнях!»
Тетяна Вакуленко, випускниця фізико-математичного ф-ту 2006 р., заступниця директора УЦОЯО:
«Із нагоди славної річниці бажаю
всім співробітникам знаного в Україні
університету творчої наснаги та успіхів! Нехай досвід, професіоналізм
і величезний творчий та інтелектуальний потенціал професорськовикладацького складу ун-ту й надалі
служитиме зміцненню та розбудові
нашої держави. Бажаю студентам,
щоб незабутні, сповнені романтикою

юності роки, проведені в ун-ті, і здобуті знання стали міцним фундаментом
для подальшого професійного розвитку, нових досягнень і звершень. Зичу
всім міцного здоров’я, щастя та добробуту, щоб ваш творчий шлях завжди
був усіяний оптимізмом і бадьорим
настроєм, упевненістю та вагомими
професійними здобутками!»
Олена Коханова, випускниця істфаку
2012 року, учитель історії та правознавства Безлюдівського юридичного ліцею,
канд. істор. н., переможець обл. етапу
Всеукраїнського конкурсу «Учитель
року–2020» у номінації «Історія»:
«Вважаю, що саме ХНПУ імені
Г.С. Сковороди створив мене, а викладачі, як професійні скульптори, виліпили мене як педагога, за що моя вдячність не зів’яне ніколи».

Сковородинівські дні

А.М. Ніженець, В.Д. Тимченко і особливо професор Л.В. Ушкалов присвятили
низку досліджень спадщині Григорія
Савича Сковороди. В університеті діє
інститут Г.С. Сковороди але, на жаль,
досі він не представлений в цілісному
академічному вигляді. Він насправді
був не просто мандрівним філософом,
а надзвичайно мудрим і освіченим,
Професором з великої літери, який не
вписувався в той світ, у якому жив, бо
випереджав його.
В основу розбудови нового і більш
справедливого суспільства та держави Г.С. Сковорода поклав глибоко філософську теорію «сродності».
Спираючись на неї, він висвітлював
причини суспільних конфліктів і майбутній суспільний лад, що, за його
висловом, безумовно, прийде на зміну
старому. Погляди Г.С. Сковороди, що
стосуються державотворення і гармонізації суспільства, спираються на
характеристику праці, яка не тільки
об’єднує людей у суспільство, але
й забезпечує його динаміку. У новому
суспільстві Г. Сковорода не залишив
місця для нероб, грабіжників та будь
якого роду паразитів. Він вважав, що
у новій державі будуть створені такі
важливі передумови, як випереджаючий розвиток освіти, науки та мистецтва. Ураховуючи, що висновкам видатного українця уже понад 250 років, їх
не можна сприймати без подиву на
геніальність і довговічну актуальність.
Він — людина світу. ООН прийняла
рішення про відзначення в 2022 році
300-ї річниці від Дня його народження.
Пам’ятники Григорію Сковороді
споруджені не тільки в Україні, але

й за кордоном. Іван Кавалерідзе —
автор першого пам’ятника Сковороді
(1922) у с. Лохвиця Полтавської області. Є пам’ятник і на території КиєвоМогилянської академії. Пам’ятник
генію, за словами Д.І. Багалія, повинен
був з’явитися в Харкові ще на початку
ХХ сторіччя. Тепер він є. Його споруджено у 1991 році за проєктом І. Ястребова
на подвір’ї нашого університету, який
носить ім’я Г.С. Сковороди з 1922 року.
Слова, написані біля пам’ятника: «Ми
сотворим світ получший, созиждем мир
веселейший», — знакові і є факсимільним відтворенням Сковородинівського
письма. Вони створюють оптимістичний настрій навіть у найважчі моменти
життя. Цей пам’ятник — народний, бо
його було споруджено на кошти добровільних пожертвувань студентів, викладачів і співробітників. І зараз він щодня
зустрічає нас на подвір’ї і наставляє
нас цінувати свободу, робити добро,
навчати та виховувати нові покоління
істинних сковородинівців.

ВИЗНАННЯ
КРАЩИХ СТУДЕНТІВ

Щорічно кращі студенти України отримують різноманітні іменні стипендії. У цьому
навчальному році іменні стипендії отримали такі студенти нашого ун-ту:

А

Говорячи про Григорія Сковороду, неможливо не згадати ім’я одного з найкращих
сучасних дослідників його творчості,
автора численних академічних видань
професора Леоніда Ушкалова.

У

Вітаємо

СЛОВО ПРО МИСЛИТЕЛЯ

м’я Г.С. Сковороди нерозривно пов’язане з Харківщиною й
усією Слобожанщиною, бо саме
тут талановитий випускник КиєвоМогилянської академії сформувався
як першорозум України. Протягом
11 років, з перервами, Сковорода
викладав у Харківському колегіумі
піїтику, етику, філософію, синтаксис
і грецьку мову. На цей час припадає
написання його найвидатніших творів, підтвердженням чому є «Басни
Харьковские», кожне слово, кожний
образ яких несуть у собі велике філософське та смислове навантаження.
У Харкові Григорій Савич остаточно
сформувався і як філософ, і як педагог, і як поліглот. Г. Сковорода залишив
велику літературну спадщину, на якій
сформувалися наукові школи в усьому
світі. Г. Сковорода полюбив не тільки
людей, а й усю Слобожанщину і заповідав поховати його саме тут, а на знак
протесту до лизоблюдів і заздрісників,
як виклик світу лукавства заповідав
написати слова-епітафію «Світ ловив
мене, та не спіймав», глибокий зміст
яких ще й сьогодні чарує кожного, хто
відвідає місце його вічного спочинку
в Сковородінивці Харківської області.
Творчість Г. Сковороди глибока
й багатопланова. Вивчення її почалося ще за життя автора. У радянський
період за декретом 1918 року про увіковічення пам’яті найвидатніших співвітчизників, у 1922 році було споруджено перший пам’ятник у місті Лохвиці
Полтавської області — на батьківщині
Григорія Сковороди.
Радію, що такі визнані науковці
нашого університету, як Д.І. Багалій,

Іменні стипендії

кадемічну стипендію Прези
дента України на І семестр
2020/2021 н. р. призначено здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня:
Вікторії Лаврухіній, 31 групи
ф-ту дошкіл. освіти; Олександрі
Пушкаренко, 33 групи історичного
ф-ту; Олені Бабак, 3М група фізико-математичного ф-ту; Катерині
Сергієнко, 43 група укр. мовно-літературного ф-ту.

ОСТРІВЕЦЬ
СВОБОДИ

Так назвав свої роздуми до 298-річниці від дня народження видатного українського просвітителя академік Іван Прокопенко.

І

• Покладання квітів біля пам’ятника Г.С. Сковороди (вул. Валентинівська, 2)
• Дебатний турнір на кубок Сковороди (вул. Валентинівська, 2, голова дебатного
клубу — М. Лучинський).
• Флешмоб «Моя улюблена цитата Г.С. Сковороди» #ПроцитуйСковороду.
• Флешмоб «Поділися найулюбленішими світлинами зі студентських років
#KhNPUmoments».
• Транслювання відеороликів святкування 200-, 205-, 210-, 215-річчя.
• Оnline-вітання від випускників минулих років.
• Святковий випуск газети «Учитель».
• Відеопрезентація «ХНПУ крізь роки».
• Трансляція кращих виступів на «Дебют-2020».
• Трансляція відео «Студентська наука».
• Трансляція відео «Наука на факультетах».

2009 році в інтерв’ю, яке брала
для нашої газети тодішня аспірантка каф. української літератури
Олена Рибка, на пропозицію продовжити речення: «Григорій Сковорода
завжди актуальний тому що…»
Л.В. Ушкалов відповів так: «Тому що для
кожного різне. По-перше, він цікавий
не тільки українцям, а це вже свідчення
того, що не все так просто. По-друге,
у самій українській традиції цей чоловік витримав, не без втрат, звісно, усі
переоцінки цінностей, які відбувалися.
А от чому? Я не можу до кінця пояснити,
наприклад, чому наприкінці 80‑х років
цей персонаж з’явився в моєму житті.
Може, до речі, тому що під ту пору
дихати було надзвичайно важко. Хтось,
може, і був щасливий, але я відчував
оцей тиск ззовні. Розмови про творчість Сковороди, думки про це давали можливість відітхнути. Можливо,
це формувало острівець свободи, на
якому було щось справжнє.
Я б не ризикував після тієї коми продовжувати це речення. Бо якщо я зараз
щось таке скажу, це претендуватиме на
певну імперативність. Хай кожен після
тієї коми або продовжить, або скаже «Та
ні, люди добрі, навряд чи…» Тут, мені
здається, слід керуватися тим, що було
важливе для Сковороди: абсолютне
пошанування свободи і, найперше,
свободи вибору».

Іменну стипендію Верховної Ради
України на 2020/2021 н. р. призначено:
Валерії Чубенко, 32 група ф-ту
початк. навчання; Світлані Асєєвій,
41 група природничого ф-ту.
Обласну стипендію та персональ
ну стипендію імені О.С. Масельсь
кого на 2020/2021 н.р. призначено:
Анастасії Мельник, 43 група природничого ф-ту.
І. Манческо,
ст. інспектор навчального відділу

МІЖНАРОДНА ПРЕМІЯ

Завідувачка кафедри всесвітньої історії ХНПУ імені Г.С. Сковороди проф. Ольга
Леонідівна Рябченко здобула престижну міжнародну премію імені Роберта
Конквеста — 2020 (The Conquest Prize-2020).

Ц

я міжнародна нагорода надзвичайно престижна серед
науковців і присуджується Науководослідним та освітнім консорціумом вивчення Голодомору
( The Holodomor Researchand
Educational Consortium — HREC) при
Альбертському ун-ті (Канада) один
раз на два роки науковцю, який додав
вагомий внесок у дослідження історії
Голодомору 1932–33 рр.
Роберт Конквест — всесвітньо знаний письменник, історик, публіцист,
поет, британський дипломат. Один із
найвідоміших у США авторів публікацій з історії Радянського Союзу,
зокрема періоду сталінських репресій
та Голодомору в Україні 1932–1933 рр.
Автор поетичних збірок, роману
і повісті, а також історичних досліджень, серед яких: «Великий терор»
(1968 р., «The Great Terror: Stalin’s Purge
of the Thirties», книга була видана
в Америці, Азії, Західній Європі),

«Жнива скорботи:
радянська колективізація і голодомор» (1986 р.,
«The Harvest of
Sorrow: Soviet
Collectivization and
the Terror-Famine»),
«Роздуми про втрачене століття»
(1999 р., «Reflections on a Ravaged
Century»).
Щиро вітаємо Ольгу Леонідівну
з цією подією й зичимо життєвої
наснаги, невтомної праці, творчого
натхнення, підкорення нових наукових вершин на благо України та сковородинівського університету!
З науковою роботою Ольги
Леонідівни можна ознайомитися
за посиланням: https://holodomor.
ca/grants-opportunities/conquestprize/2020-year/
Пресцентр
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З історії університету

Конкурс

МОЯ ЗЕМЛЯ — МІЙ ДІМ

У межах щорічної екологічної акції до Всесвітнього дня захисту охорони довкілля
відбувся загальноуніверситетський конкурс плакатів «Моя земля — мій дім».

Г

ран-прі конкурсу отримала творча
робота Олександри Пономаренко,
природн. ф-т, 24 група.
Названі переможці в номінаціях:
«Глибинність змісту»: І місце —
Ольга Куваліна, ф-т мистецтв, 2А;
ІІ місце — Вікторія Щетіна, ф-т психол. та соціології, 1с.; «Творчий
підхід до розв’язання пробле
ми»: І місце — Тетяна Сельодкіна,
ф-т мистецтв, 2А; ІІ місце — Анна
Бережна, історичний ф-т, 33 гр.;
«Художня майстерність»: І місце —
Надія Сидорова, ф-т мистецтв, 2А;
ІІ місце — Катерина Колєснікова, ф-т

дошк. освіти, 23 гр; ІІІ місце — 12 гр.
ф-т початк. навчання.
Оргкомітет та журі вітає переможців конкурсу та дякує всім за участь!
Кожен учасник зробив велику справу — привернув увагу до проблем
навколишнього середовища, а саме
до безконтрольного втручання людини у флору й фауну, а також нагадав
суспільству, що людина є частиною
природи, а тому повинна шанобливо
ставитися до неї.
Природничий факультет

МОЯ ГРУПА — МОЯ ГОРДІСТЬ

Під час Тижня самоврядування, присвяченого Міжнародному дню студентів, були
підбиті підсумки загальноуніверситетського конкурсу відеороликів «Моя група —
моя гордість».

Перемоги

ВІДРОДЖЕННЯ ПІСЛЯ ВИЗВОЛЕННЯ ХАРКОВА

Харківський державний педагогічний інститут до війни був одним із провідних серед педагогічних вишів України.

У

його корпусі по вул. К. Лібкнехта, 33 (тепер вул. Сумська),
що мав просторі кабінети, лабораторії та аудиторії, навчалось понад 2500 студентів стаціонару та 7000 учителів зі всієї
України заочно.
Війна більше ніж на два роки припинила роботу ін-ту.
Фашистами був зруйнований навч. корпус, пограбовані
кабінети та лабораторії, спалено студентський гуртожиток
з усім його обладнанням, усі фонди бібліотеки.
Після визволення Харкова 23 серпня 1943 року в області
була відновлена робота 1349 семирічних та середніх шкіл,
у яких навчалось 164 962 учнів. Ураховуючи це, Рада народних
комісарів СРСР ухвалила рішення про відновлення роботи
ХДПІ. Директором ін-ту стала Євгенія Василівна Шачнєва.
Першим кабінетом директора, канцелярією та єдиним приміщенням ін-ту стала кімната в напівзруйнованому гаражі, де
й почалася реєстрація викладачів і студентів, що повернулись
до ін-ту, а також набір нових студентів. За невеликий проміжок часу в ін-ті були поновлені історичний, фізико-математичний, філологічний, природничий, географічний ф-ти
та ф-т дошкільного виховання. Дещо пізніше були відкриті
бібліотечний та ф-т фізичного виховання.
Першим наказом до ін-ту на всі ф-ти було зараховано
649 студентів, але протягом року їх кількість була збільшена
і на 1 листопада 1944 р. з урахуванням зробленого випуску та
нового набору (605 осіб) становила 1368 студентів.
Сформувався й колектив викладачів. Після реевакуації прибуло 3 професори, 36 доцентів та 70 викладачів. 6 професорів, 11 доцентів та 21 викладач були прийняті з числа тих, що
мешкали на окупованій території. Була сформована 21 кафедра. Серед тих, хто очолював кафедри, були М.А. Григор’єв
(каф. педагогіки), З.Ф. Гольдфрід (каф. інозем. мови),
М.П. Демченко (каф. фізичної географії), З.С. Єфімова (каф.
західноєвропейської літератури), Є.С. Каткова (каф. анатом.
та фізіології), І.Д. Назаренко (каф. діалектичного матеріалізму),
Є.Г. Пономаренко (каф. укр. літератури), І.М. Румянцев (каф.
політекономії), П.А. Соловйов (каф. математики), М.П. Самарій
(каф. рос. літератури), Є.Н. Яковенко (каф. дошк. педагогіки) та
ін. Критерії відбору керівників кафедр були досить високими:
лише три кафедри очолювали ст. викладачі, усі інші — професори та доценти. На 15 серпня 1944 року вчені ступені та
звання мали 59,3 відсотка всіх викладачів ін-ту.
У жовтні 1943 року почалися заняття, які, за відсутності
власного корпусу, доводилось проводити в уцілілих аудиторіях ун-ту, ветеринарного ін-ту та консерваторії. Одночасно
викладачі та студенти почали обладнувати для занять перший
поверх зруйнованого гуртожитку, що був розташований на

Довоєнний навчальний корпус

Шатилівці. Заняття доводилось проводити в тяжких умовах: не
було опалення, води та електроенергії. Лише в січні 1944 року
ін-ту було передано колишнє приміщення Наркомату освіти України на вул. Артема, 29, де до кінця навч. року була
створена навчально-матеріальна база. Частина навч. обладнання повернулася із Самарканда. Значну допомогу надали
Саратовський та Челябінський педінститути, які передали
багато обладнання для кабінетів та лабораторій й надіслали
велику кількість навчальної та наукової літератури для комплектування бібліотеки, книжковий фонд якої до кінця навч.
року вже складав 11 032 примірників і швидко поповнювався
завдяки пожертвуванням жителів міста та закупкам.
Були переглянуті довоєнні навч. плани та програми, особливу увагу приділяли педагогічній практиці студентів у школі.
Навч. рік був продовжений до 1–5 серпня, робочий тиждень
студентів тривав 38–40 годин.
Професорсько-викладацький склад, що перебував в евакуації, не припиняв наукової діяльності й публікації її результатів. Це дало можливість зберегти наукові школи. Протягом
1944 р. було підготовлено близько 40 наукових робіт, що
дало можливість поновити випуск «Наукових записок» ін-ту.
За рік було проведено 10 наукових конференцій, поновило
свою роботу студентське наукове товариство, відновлена
аспірантура, в якій навчалося тоді 2 аспіранти. Перший рік
навчання не був поділений на семестри, студенти складали
екзамени після опрацювання матеріалу з кожного предмета.
Влітку 1944 року відбувся перший випуск фахівців педагогічного ін-ту, більшість з яких була направлена на роботу
в школи західних областей України.
М.М. Кучемко, докт. іст. наук,
проф. каф. всесвітньої історії, зав. каф. 2010-2018

СЛОВА, ПЕРЕВІРЕНІ ЧАСОМ

ної освіти, 11 гр.
ф-ту початкового
навчання, 11 гр.
укр. мовно-літературного ф-ту імені
Г.Ф. Квітки-Основ’яненка, 24 гр. юридичного ф-ту, 11 гр. ф-ту мистецтв; «Енергія
майбутнього» — 13 гр. ф-ту мистецтв,
21 гр. історичного ф-ту, 1-Р гр. укр. мовно-літературного ф-ту імені Г.Ф. КвіткиОснов’яненка, 12 гр. ф-ту початкової
навчання; «Найкраще колористичне
відео» — 13 гр. укр. мовно-літературного ф-ту імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка,
13 гр. ф-ту початкової навчання,
23 і 24 гр. природничого ф-ту, 1-Ф гр.
фізико-математичного ф-ту.
Спілка студентів і молоді

Привітання з-за кордону

ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ!

Лю Юйін, канд. філологічних наук, доцент Інституту міжнародних і культурних
зв’язків Хебейського педагогічного ун-ту в Китаї поділилася теплими спогадами
про навчання в нашому ун-ті.
«Я очень благодарна всем моим
преподавателям с кафедры русского языка: Ивану Ивановичу
Степанченко, Елене Ивановне Артюх,
Елене Петровне Карпенко, Елене
Александровне Скоробогатовой
и другим, которые в период моей аспирантской жизни
(2008–2011 гг.)
создавали все условия для успешной
учебы, интересной, наполненной
различными впечатлениями жизни
в так полюбившемся мне Харькове. И конечно, в первую
очередь, спасибо моему научному
руководителю, уважаемой Тамаре
Ивановне Соколовой, без помощи
которой я бы не смогла подготовить
и защитить кандидатскую диссертацию. Я всегда буду помнить, как часто

Головний редактор
Iрина Бикова

мы сидели за работой до полуночи, как
она исправляла мои научные статьи,
давала советы. У Тамары Ивановны я
научилась самому главному — серьезному и вдумчивому отношению к науке.
Благодарна и бывшей зав.
каф. восточных языков Ирине
Алимджановне Быковой, ведь я в течение 3 лет не только училась, но и преподавала китайский язык на её кафедре.
Если Тамара Ивановна помогала мне
стать ученым, то Ирина Алимджановна
научила общению с коллегами и студентами, уважительному отношению
к представителям других культур.
Сейчас я стараюсь относиться к своим
иностранным студентам так, как учили
меня в Харьковском педагогическом.
От всей души поздравляю ХНПУ имени
Г.С. Сковороды с 216-ой годовщиной
со дня основания. Желаю вашему дружному коллективу вдохновения, здоровья и талантливых студентов.

Редактор
Юлія Лебеденко
Дизайн, верстка
Роман Березовський

Наприкінці ХХ століття в газеті «Учитель» була опублікована серія інтерв’ю з провідними науковцями, завідувачами кафедр,
популярними й авторитетними викладачами не лише серед наших студентів і колег, але й наукових колах усієї України. Пропонуємо
в цьому святковому номері фрагменти цих інтерв’ю, які будуть цікаві і старшому, і молодому поколінню, а нашим старійшинам
нагадають, що ми їх пам’ятаємо, поважаємо, дослухаємося до їх мудрих, перевірених часом роздумів.

В

алентина Іванівна Лозова, професор, докт. пед. наук,, членкореспондент НАПН України, зав. каф.
педагогіки в 1982–2002 рр.
Валентино Іванівно, що найбільш
приваблювало вас у шкільній праці?
Дитяче захоплення, фантазія, творчість.
Запам’ятався твір однієї учениці про проліски: «Мені здається, що галявина з пролісками — це шматочок неба. Вони такі
блакитні, як очі моєї мами».
Які якості вчителя є найголовнішими?
Любов до професії, захоплення нею, вічний пошук, прагнення не зупинятися на досягнутому. Учитель — довічний
експериментатор.
Людмила Іванівна Білоусова, канд.
фіз-мат. наук, професор, зав. каф. інформатики у 1991-2018 рр.
Людмило Івановно, чим Вас приваблює інформатика?
Динамічністю. Постійною постановкою нових завдань. Необхідністю роботи
над собою: увесь час треба щось засвоювати, перегортати купу літератури,
періодики.

20 листопада 2020 р. підбили підсумки
І Всеукраїнського конкурсу художніх
перекладів з китайської мови, організаторами якого виступили Посольство
Китайської Народної Республіки
в Україні, Українська асоціація викладачів китайської мови та Інститут
Конфуція КНУ імені Тараса Шевченка.

Р

Кажуть старійшини

І місце виборола Софія Дівицька
і 42 гр. історичного ф-ту (див. фото);
ІІ місце — 23 група ф-ту початкової
навчання; ІІІ місце — 1-М група фізико-матем. ф-ту та 12 група ф-ту фізвиховання і спорту.
Визначені переможці в таких номінаціях: «Креативність в умовах самоізо
ляції» — 23 гр. історичного ф-ту, 22 гр.
природничого ф-ту, 12 гр. ф-ту мистецтв,
1-і гр. фізико-математичного ф-ту; «Best
friends» — 1-б гр. ф-ту мистецтв, 12 гр.
укр. мовно-літературного ф-ту імені
Г.Ф. Квітки-Основ’яненка, 22 гр. ф-ту
початкового навчання, 31 гр. ф-ту
іноземної філології, 32 гр. ф-ту психології і соціології; «Відеопрезентація
групи» — 11 і 12 гр. ф-ту дошкіль-

ЗМАГАЮТЬСЯ
ПЕРЕКЛАДАЧІ

У чому сенс життя?
Це важке питання. Для мене сенс життя — у спілкуванні.
Я дуже люблю людей і відчуваю радість, коли можу їм щось
дати, допомогти, підказати, сама чомусь навчитися в інших.
Михайло Федосійович Гетьманець, професор, докт. філолог. наук, ректор ХГПІ імені Г.С. Сковороди в 1966–1970 рр.
Михайло Федосійович, як Ви ставитесь до викладацької роботи?
Дуже люблю. За довгі роки не втратив
смаку до лекційної роботи, намагався,
щоб заняття були живими, цікавими,
бо вважаю, що шлях до знань пролягає через зацікавлення до предмету.
Дипломникам завжди пропонував теми,
що вимагають творчого пошуку. А взагалі
себе дуже добре почуваю в трьох місцях:
у студентській аудиторії, у науковій бібліотеці й дома за письмовим столом.
Що для Вас є найбільш важким у наші часи?
Переживаєш не через матеріальні труднощі — тривожать
роздуми про перспективи освіти, науки, про долю студентства, молодого покоління. Тішить, що в ці важкі часи в ун-ті,
як і раніше, відчувається дух колективізму, людяності, поваги
до людини будь-якої професії, будь-якого віку.

оботи до конкурсного комітету
подали 108 студентів з 10 вишів
України. У результаті попереднього відбору незалежним
та професійним
журі фіналістами
І Всеукраїнського
конкурсу художніх перекладів
китайських текстів
українською стали
19 робіт у номінації
«Кращий переклад
прозового твору», а також 9 перекладів у номінації «Кращий поетичний
переклад». Від нашого ун-ту в конкурсі
взяли участь 10 студентів спеціальності «китайська мова» ф-ту іноземної
філології.
За результатами
фінального відбору переможцями
конкурсу стали:
У номінації
«Кращий поетичний переклад»:
Дарина Котляр,
ХНПУ
імені
Г.С. Сковороди —
ІІ місце; Анна Твердохліб, ХНПУ імені
Г.С. Сковороди — ІІІ місце; у номінації «Кращий переклад прозового
твору»: Лілія Ажніна, ХНПУ імені
Г.С. Сковороди — ІІ місце.
За рішенням
Посольства КНР
в Україні переможці (І місце)
в кожній номінації
отримають стипендію уряду на
навчання в КНР,
призери конкурсу — цінні подарунки, а всі учасники — дипломи. Крім
того, задля популяризації китайської
художньої літератури кращі переклади
будуть надруковані в збірнику, який
заплановано випустити за сприяння
Посольства КНР в Україні.
Вітаємо наших студентів і бажаємо
нових перемог!
Кафедра східних мов

СТУДЕНТСЬКИЙ
БАЛ-МАСКАРАД
У танцювальному заході студентського
балу-маскараду, який відбувся в готелі
«Харків Палац», взяли участь команди
з дев’яти вишів Харкова.

Н

аш ун-т презентували 18 студентів. З привітальною промовою до
учасників балу-маскараду звернувся перший заступник Харківського
міського голови Ігор Терехов, який
висловив сподівання, що подібні
заходи стануть новою традицією
нашого міста.

Підготували І. Бикова, О. Варенікова

Свято творчості

ДЕБЮТ ПЕРШОКУРСНИКІВ — 2020

Завершився традиційний фестиваль — огляд художньої самодіяльності «Дебют першокурсників — 2020», який дає нашим
студентам змогу продемонструвати свої таланти й творчі здібності в різних жанрах мистецтва.

О

рганізаторами заходу є культурно-мистецький центр ун-ту за підтримки ректорату. Метою його проведення є залучення першокурсників до
суспільного життя ун-ту, а також можливість виступити на його сцені. І хоча
Дебют цього року проходив в онлайнрежимі, він не став менш творчим і цікавим. Виступи ф-тів як завершені концертні програми, так і окремі яскраві
номери у вокальному, танцювальному,
театральному, літературному, художньому і спортивному напрямах, гру на
музичних інструментах.
Креативно підійшли наші першокурсники до нової номінації «Гумористичне
відео в стилі TikТok», яка дуже популяр-
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на на інтернет-сторінках, а тепер стане
й улюбленою поряд з традиційними жанрами на нашій сцені. За час проведення
фестивалю членами журі було переглянуто понад сто концертних номерів. Їх
відео було записано в різних умовах:
сценічних і домашніх, на лоні природи
і центральних майданчиках міста, у парках і скверах та в студентському гуртожитку. Першокурсники працювали над
своїми виступами творчими групами та
самотужки, і тому не залишили байдужими нікого з членів журі.
Кращі номери були відзначені в різних номінаціях, а найцікавіші відеоролики дебютантів будуть демонструватися на сайті ун-ту. Отже, «Дебют
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першокурсника» допомагає не тільки
розкрити таланти студентів, а й познайомити їх з багатьма творчими колективами, учасниками яких вони можуть
стати. Керівники цих колективів завжди
допомагають розкрити творчу особистість, дібрати відповідний репертуар,
зробити виступи наших конкурсантів
неповторними й самобутніми. І, не зважаючи на технічні труднощі, пов’язані
з новою для всіх нас формою проведення цього заходу, «Дебют першокурсника» був і є яскравим моментом
студентського життя та зарядом позитивних емоцій.

Рукописи та листи не рецензу
ються, не повертаються. Думки
авторiв можуть не збігатися
з думкою редакцiї.

А.М. Нікітенко, художній керівник
культурно-мистецького центру
E-mail редакції:
uchitel_hnpu@ukr.net
Видається українською
та росiйською мовами

За результатами виступів, кра
щою парою ХНПУ імені Г.С. Ско
вороди стали Аліна Єременко та
Даніел Махмудов!
Переможців та всіх учасників
святкового дійства вітала вся наша
сковородінівська родина.
Пресцентр

Надруковано в друкарні ТОВ «Юка
Оптима» вул. Сім`ї Сосніних, буд. 3,
оф. 601, м. Київ, 03680.
Тираж 500 прим.

