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ПЕРЕМОЖЦІ В НОМІНАЦІЯХ ЗА 2019 РІК
26 грудня на святковому ректорському прийомі за рішенням Вченої ради ун-ту за високі професійні досягнення, за плідну педагогічну діяльність, відданість своїй справі, активну громадську роботу 
були відзначені переможці 2019 року в таких номінаціях:

День Соборності — свято України, яке офіційно відзначають щороку з 1999 року 22 січня 
в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської 
Народної Республіки, що відбулося в 1919 році. Цього ж дня прийнято згадувати й іншу 
подію, яка відбулась рівно на рік раніше 22 січня 1918 р. — прийняття IV Універсалу УЦР, 
яким проголошувалася повна незалежність УНР.  День Соборності має вагоме значення для 
українців, об’єднавшись в одне ціле — держава зробила крок до національного розквіту.

З 30 грудня 2011 р. це свято на офіційному рівні було скасовано і натомість встановлено 
«День Соборності та Свободи України». Однак 13 листопада 2014 року свято було відновлено, 
що сприяло ще більшому об’єднанню зусиль для подолання труднощів державотворення.

На мітингах, приурочених цій події, виступають політики та громадські діячі, історики, 
учені, науковці, висловлюючи свої думки, оцінюючи минулі здобутки, важливі історичні 
події з погляду сучасників, побажання, перспективи і шляхи майбутнього розвитку держа-
ви. Зазвичай такі зібрання відбуваються на центральних площах міст, меморіалах. Також 
урочистості до Дня Соборності не минають без покладання квітів до монументів полеглим 
борцям за свободу України. Багато не тільки відомих громадських чи політичних діячів, 
а й простих людей ідуть покласти квіти на знак шани до тих, хто втратив життя, захищаючи 
свободу та незалежність рідної країни.

Однією з головних традицій Дня Соборності є вибудовування живого ланцюга, який 
символізує єднання народу нашої країни. Тож візьмемося міцніше за руки, як у тому «живому 
ланцюзі», й доведемо усьому світові, що 

«Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине.
От де, люди, наша слава, 
Слава України!»

Олена Заярна, І курс, істфак
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Cтудент року — 2019

ВІДМІННИКИ, НАУКОВЦІ, ЛІДЕРИ, СПОРТСМЕНИ…
30 січня 2020 р. в університеті відбудеться традиційне свято «Студент року — 2019», метою якого є відзначення кращих студентів у 7 номінаціях, згідно 
з «Положенням про присудження звання «Студент року».

Переможцям буде вручено пам’ятні 
посвідчення та стрічки «Студент 

року — 2019» за такими номінаціями:
«Відмінник навчання»: Воловик 

Аліна, ф-т псих. і соц.; Істомін Олександр, 
іст. ф-т; Журавльова Катерина, ф-т 
мистецтв; Норова Вікторія, ф-т сла-
вістики; Кришталь Дар’я, худ.-граф. 
ф-т; Толубенко Єлизавета, ф-т фіз. вих. 
і спорту; Золотухіна Наталія, ф-т іноз. 
філол.; Овчарова Діана, ф-т початк. 
навч.; Сергієнко Катерина, укр. мовно-
літ. ф-т імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка; 
Майстрюк Ірина, фіз.-мат. ф-т; Костенко 
Валерія, ф-т дошк. освіти; Гладких 
Анастасія, природ. ф-т; Власенко 
Ярослав — юрид. ф-т.

«Кращий науковець»: Постол 
Аліна, ф-т псих. і соц.; Топчій Даніїл, 
іст. ф-т; Бережна Ярослава, ф-т мис-

тецтв; Нгуєн Мінь Хієн Чан, ф-т сла-
віст.; Сагіна Юлія, худ.-граф. ф-т; 
Іванов Дмитро, ф-т фіз. вих. і спорту; 
Зеленська Катерина, ф-т іноз. філол.; 
Курасова Анастасія, ф-т початк. навч.; 
Мусійко Світлана, укр. мовно-літ. 
ф-т імені Г.Ф.  Квітки-Основ’яненка; 
Бабак Олена, фіз.-мат. ф-т; Бірюкова 
Владислава, ф-т дошк. освіти; 
Заскалько Олена, природ. ф-т.

Крім того, будуть нагороджені сту-
денти в номінаціях: «Лідер студент-
ського самоврядування» — 17 осіб, 
«Громадський діяч»  — 14  осіб, 
«Художня творчість та виконавська 
майстерність» — 25 осіб, «Спортсмен 
року»  — 9  осіб, «Кращий проект 
року» — 11 осіб, «Кращий медійник 
року» — 16 осіб, «Студентський кура-
тор» — 16 осіб.

Почесне звання «Людина року — 2019» 
з врученням пам’ятного посвідчення, 

стрічки «Людина року — 2019» присвоєно 
Прокопенку Андрію Івановичу — д. пед. н., 
проф. каф. ІТ, директору Ін-ту інформа-
тизації освіти та Пономарьовій Наталії 
Олександрівні  — д. пед. н., проф. каф. 
інформатики, декану фізико-математ. ф-ту.

Кращими за результатами анкети 
«Викладач очима студентів» визначено 
Ушмарову Вікторію Володимирівну — проф. 
каф. початк. і профес. освіти; Чернушенко Ніну 
Миколаївну — доц. каф. теорії і методики 
виклад. філолог. дисцип. у дошк., початк. і спец. 
освіті; Чухно Олену Анатоліївну — викл. каф. 
англ. фонетики і граматики.

У номінації «Кращий тренер» відзначено 
Пахомову Сніжану Володимирівну, трене-
ра з волейболу Спортклубу; Стрельнікову 
Євгенію Янівну — ст. викл. каф. олімпійського 
і проф. спорту та спорт. ігор і туризму.

У номінації «Інноваційний прорив 
року» перемогли Боярська-Хоменко Анна 
Володимирівна, доц. каф. історії педагогі-
ки і порівняльної педагогіки; Прокопенко 
Ірина Андріївна, доц. каф. економ. теорії.

У номінації «Краща кафедра за загальним 
рейтингом» перемогли каф. теорії і методики 
фіз. вихов. (зав. — проф. О.М. Худолій), у номі-

нації «Краща кафедра з науково-дослідної 
роботи» — каф. англ. фонетики і граматики 
(зав. — доц. В.В. Перлова), у номінації «Краща 
кафедра з профорієнтаційної роботи» — 
кафедра дизайну (зав. — доц. Л.С. Григорова).

У номінації «Молодий науковець року» 
переможцем стала Башкір Ольга Іванівна — 
д. пед. н., доц. каф. ЗП і ПВШ, а в номінації 
«Науковець року» — Доценко Світлана 
Олексіївна, доц., зав. каф. ІТ та Стадник 
Олександр Григорович, доц. каф. географії 
і методики виклад. географії.

Переможцями в номінаціях «Громадський 
діяч» стали Білецька Світлана Анатоліївна, 
доц. каф. природ.-матем. дисц. у  дошкіл., 
початк. і  спец. освіті та Чернікова Інна 
Володимирівна, доц. каф. історії України, 
«Взірець професійної майстерності» — 
Бугаєць Наталія Анатоліївна, проф., зав. 
каф. хореографії, «Міжнародна наукова 
активність» — Козіна Жанетта Леонідівна, 

проф., зав. каф. олімп. і проф. спорту та спорт. 
Ігор, «За щирість до справи» — Олійник 
Микола Олександрович  — кер. Дирекції 
експлуатації комплексу спорт. споруд, «За 
відданість професії» — Науменко Тетяна 
Петрівна — сторож навч. корпусу № 1 та 
Гура Анна Олександрівна, заст. відповід. 
секретаря приймальної комісії.

Магістри українського мовно-літературного ф-ту востаннє разом  
в улюбленій аудиторії

Срібні призери Кубку України з художньої гімнастики в групових вправах: 
студентка 1 курсу ф-ту ФВ і спорту Кристина Сергієнко  

та випускниця ф-ту ФВ і спорту Аліна Будянська.

Презентація матеріалів Міжнародної наукової конференції «Польська і українська 
культурна спадщина на Слобожанщині: національна специфіка і взаємні впливи» 

за участю Консула Генерального Консульства Республіки Польща в Харкові,  
члена оргкомітету Анни Шуляковської та проректора з навчально-виховної 

роботи ун-ту, проф. Світлани Бережної



УЧИТЕЛЬСічень 2020 УЧИ ТЕЛЬ

Конкурс

ВИЩА ШКОЛА  
НАГОРОДЖУЄ ПЕРЕМОЖЦІВ

13 грудня 2019 року на базі ХНУ імені В. Каразіна відбувся ХХІ Обласний конкурс «Вища 
школа Харківщини — кращі імена».

За 20 років лауреатами та дипломан-
тами конкурсу стали майже 1000 

викладачів закладів вищої освіти.
У цьому році в конкурсі взяли участь 

182 науково-педагогічні працівники із 31 
закладу вищої освіти за 9 номінаціями: 
«Декан факультету», «Завідувач кафе-
дри», «Викладач гуманітарних дис-
циплін», «Викладач фундаментальних 
дисциплін», «Викладач професійно-
орієнтованих дисциплін», «Науковець», 
«Молодий науковець», «Завідувач 
(викладач) кафедри фізичного вихован-
ня», «Директор (завідувач) бібліотеки».

У номінації «Викладач професій-
но-орієнтованих дисциплін» пере-
можцем став наш випускник, а зараз 
доктор юрид. наук, проф. каф. цивіль-
но-правових дисциплін і трудового 
права імені проф. О.І. Процевського 
Роман Іванович Шабанов. Пам’ятні 
нагороди переможцям і дипломантам 
конкурсу вручив голова Харківської 
обласної ради Сергій Іванович Чернов, 

який побажав усім учасникам не 
зупинятися на досягнутому, творчого 
натхнення й нових перемог.

У межах урочистого заходу, уні-
верситетська громада ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди взяла участь у тема-
тичній виставці, присвяченій досяг-
ненням закладів вищої освіти Харкова 
за 2018/2019 навчальний рік.

Пресс-центр

Золотий фонд університету

ТАЛАНОВИТА ЛЮДИНА —  
ТАЛАНОВИТА В УСЬОМУ

Лозова Валентина Іванівна, д. пед. н., проф., член-кор. НАПН України, засл. діяч науки 
і техніки України, відомий спеціаліст з проблем дидактики народилася в с. Первомайське 
Зміївського р-ну Харківської обл.

Закінчила з медаллю Балаклійську 
СШ  №  2, з  відзнакою ХГПІ 

ім. Г.С. Сковороди (1959 р.). Усе життя 
Валентини Іванівни пов.язане з педаго-
гічною діятельністю. З 1959 по 1969 рр. 
працювала вихователем школи-інтерна-
ту № 6, учителем СШ № 62 й одночасно 
навчалась в аспірантурі на каф. педаго-
гіки. Так начинался ее путь в большую 
науку.

Валентина Іванівна — талановитий 
і глибокий учений, має свій індивідуаль-
ний стиль наукового керівника, який 
реалізується в умінні генерувати ідеї, кон-
цептуально думати, створювати наукове 
співробітництво. Високим професіоналіз-
мом і глибиною знань, принциповістю, 
доброзичливістю, інноваційністю вона 
створила потужний науковий потенціал 
не лише в Харківському педагогічному. 
Своїм становленням як учених та викла-
дачів багато хто зобов’язані Валентині 
Іванівні! Саме вона помітила в кожному 
ученому-початківці той вогник, що зда-
тен запалити полум’я наукового пошуку, 
повірити в себе та свої сили.

Валентина Іванівна — неймовірно 
талановита людина, яскрава індивідуаль-

ність. За яку б роботу вона не бралась, 
робила її на найвищому рівні, пропоную-
чи найширшу палітру вирішення питан-
ня чи проблеми. Вона завжди мала бага-
то ідей, якими щедро ділилась зі своїми 
учнями, ставала для них дороговказом. 
Вона має надзвичайну якість: спрямову-
вати та змінювати життя людини, її діяль-
ність, наміри, пошуки на краще.

Валентина Іванівна має пишатися 
своїми учнями, кожен удалий крок яких 
викликав у неї захват, радість, гордість. 
Витоки її таланту — у батьках, дітях, ону-
ках і, звісно ж, у чоловікові — другові по 
життю Неклюдові Івані Матвійовичу — 
д.т.н., проф., акад. НАН України. Валентина 
Іванівна має унікальним дар, а саме: дру-
жити віддано, щиро, довго і надійно.

Талант організатора формувався 
й у роки керівництва нею кафедрою 
педагогіки (з 1982–2002 рр.). За ці роки 
В.І. Лозова створила потужну кафедру 
(усі члени кафедри мають наукові сту-
пені!), сформувала прекрасний колек-
тив зі своїх учнів, наповнила життя 
кафедри молодістю, новими ідеями, 
особливим педагогічним сенсом. Під її 
керівництвом кафедра неодноразово 

перемагала в навчально-методичній та 
науково-дослідницькій роботі.

Валентина Іванівна — ініціатор і орга-
нізатор численних конкурсів, педагогіч-
них читань, науково-практичних конфе-
ренцій, семінарів, круглих столів. Любов 
до педагогіки знайшла вихід у більш ніж 
200 публікаціях, в активній участі в робо-
те спец. рад. Проф. В.І. Лозова підготува-
ла 16 докторів і 54 к. пед. н., які працюють 
у школах, інститутах, ун-тах різних міст 
України, Росії, США, Швейцарії, Ізраїлю.

За вагомий внесок у розвиток педа-
гогічної науки та освіти В.І.  Лозова 
має численні університетські, обласні 
й  державні відзнаки. Але головною 
своєю нагородою Валентина Іванівна 
вважає любов і  повагу своїх учнів, 
колег, друзів.

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

Бібліотека

КНИГОЛЮБАМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ…
9 січня 2020 р. Наукова бібліотека університету радо вітала гостей Дня відкритих дверей ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Ще трохи й світ майбутніх випускни-
ків шкіл кардинально зміниться. 

Дитинство залишиться позаду, розпо-
чнеться доросле життя.

Перший крок до здійснення своєї 
мрії у  виборі професії кожен гість 
уже зробив, завітавши до нашого уні-
верситету. Другий крок — за нами: 
майбутніх абітурієнтів та їхніх батьків 
познайомили з вузівською бібліотекою 
під час казкової розповіді-презентації 
«Добірка мініатюрних книг Наукової 
бібліотеки ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 
Найцікавіші факти про мініатюрні 
книги». Кожен відвідувач міг перегля-
нути виставку мініатюрних видань, 
взяти участь у вікторині та отримати 
подарунки.

Книга — безцінне джерело знань 
незалежно від її розмірів. Мініатюрна 
книга — не забава і не іграшка, така 
книга — особливий вид видавничої 
продукції, що посідає в  історії дру-
карської справи своє належне місце. 
Їх створення вимагає високої май-
стерності, що межує зі справжнім 
мистецтвом. Наприкінці зустрічі ми 
отримали очікувані слова: «Дякуємо! 
Ми обов’язково зустрінемось!». 
Переглянути презентацію можна за 
посиланням:

http://dspace.hnpu.edu.ua/handle 
/123456789/1766

С.С. Мажара, бібліограф 1 кат.

Випуск-2019

НОВА ГЕНЕРАЦІЯ ДИПЛОМОВАНИХ ФАХІВЦІВ
24 грудня 2019 року в нашому університеті відбулась 
урочиста церемонія вручення дипломів за 27 освіт-
німи програмами рівня «Магістр» 1123 випускникам.

Урочистості розпочалися з  при-
вітального слова ректора універ-
ситету, акад. І.Ф.  Прокопенка, який 
вручив дипломи та нагородив акаде-
мічними відзнаками кращих випус-
кників ун-ту в номінації «Премія імені 
Г.С. Сковороди». Крім того, були визна-
чені магістри в номінациях: «Кращий 
молодий науковець», «Спортивні 
надії», «Студентська сім’я», «Кращий 
волонтер та козацький вишкіл», 
«Художня творчість та виконавська 
майстерність», «Лідер студентського 
життя». Тож є надія, що наші випус-
кники будуть працювати на благо 
всієї України, а  в  їхніх серцях наза-
вжди залишиться любов і повага до 
аlma mater.

Міжнародні зв’язки

ПРЕМІЯ ВІД ПОСЛА КНР
6 грудня 2019 року Надзвичайний та Повноважний Посол КНР в Україні пан Ду Вей відзначив 15 найкращих українських викладачів 
і вчителів китайської мови та 13 студентів і учнів, що вивчають китайську.

Урочиста церемонія відбулася 
в Посольстві КНР в Україні в м. Київ. Так, 
премію за досягнення у викладанні та 
поширенні китайської мови отрима-

ли зав. каф. східних мов Н.В. Руда та 
доц. каф. К.Є. Жукова. Серед найкра-
щих студентів премію отримали Юлія 
Андрєєва (6 курс), Наталія Золотухіна 

(5 курс), Валерія Ситнікова (4 курс). 
Ця подія стала гідним завершенням 
року Китаю в Україні для нашого уні-
верситету!

Звіти і вибори

НОВИЙ СКЛАД ПРОФКОМУ
27 листопада відбулася звітно-виборна конференція Первинної профспілкової 
органцізації ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Комітет профспілки ун-ту звітував 
про результати своєї діяльності за 

період з 18 лютого 2015 р. по 27 листо-
пада 2019 р.

Зі звітною доповіддю виступи-
ла голова профкому C.А.  Білецька 
та голова ревізійної комісії ППО 
М.А. Трубчанінов. В обговоренні взяли 
участь С.М. Клімакова (голова культур-
но-масової комісії), С.С. Мажара (голова 
профорганізації наукової бібліотеки), 
Є.Б. Малець (голова комісії з охоро-
ни праці). З привітальним словом до 
профспілкових активістів звернувся 
Ю.Д. Бойчук — проректор з науково-
педагогічної роботи нашого ун-ту, який 
побажав і надалі профспілці плідно вза-
ємодіяти з адміністрацією закладу, захи-

щати права працівників і не зупинятися 
на досягнутому. Від імені Харківської 
обласної організації профспілки пра-
цівників освіти і науки України досвід-
чені профспілкові активісти отримали 
Почесні Грамоти за вагомий внесок 
у розвиток профспілкового руху, бага-
торічну роботу щодо захисту прав та 
інтересів працівників.

На конференції було обрано новий 
склад профспілкового комітету, до 
якого ввійшли 40 представників ф-тів 
та структурних підрозділів нашого 
ун-ту. Бажаємо новому складу про-
фкому плідної роботи з захисту прав 
та інтересів наших викладачів і спів-
робітників!

Профком ун-ту

Конференції

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ  
В СУЧАСНОМУ СВІТІ

12 грудня 2019 р. в ХНПУ імені Г.С. Сковороди відбувалась ІV Міжнародна науково-
практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти 
в умовах сучасних викликів: теорія і практика».

Організаторами конференції стали 
каф. загальної педагогіки і ПВШ, 

співорганізаторами — Жешувський ун-т 
(Республіка Польща) та Педагогічний 
ні-т Чендуського ун-ту (КНР). У роботі 
конференції взяли участь науковці 
з України, Польщі, КНР та Норвегії та 16 
міст України. Високий науковий рівень 
конференцій забезпечили доповіді 60 
докторів наук з провідних вітчизняних 
ЗВО. У роботі конференції взяли також 
участь 42 педагоги з різних закладів 
середньої загальної та спеціальної 
освіти, що дало змогу значно підвищити 
практичну цінність заходу.

На урочистому відкритті зі вступ-
ним словом до учасників конферен-
ції звернулися ректор ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди, д. пед. н., проф., акад. 
НАПН України І.Ф. Прокопенко і про-
ректор з  наукової роботи д.  пед.  н., 
проф. Ю.Д.  Бойчук. Наукова допо-
відь ректора І.Ф. Прокопенка на тему 
«Роль сучасного учителя в контексті 
розбудови нової української школи» 
задала високий рівень роботи кон-
ференції. Значний інтерес в учасників 
пленарного засідання викликали також 
доповіді Соллід Сіссел Хайді, проф.. 
Арктичного ун-ту Норвегії, О.М. Іонової, 
д. пед. н., зав. каф. теорії і методики 
виклад. природничо-математ. дисци-
плін у дошкіл., початк. і спеціал. освіті, 
Н.О. Пономарьової, д. пед. н., декана 
фіз.-мат. ф-ту, Л.П. Ткаченко, д. пед. н., 
зав. каф. теорії і методики викладання 
філолог. дисциплін у дошкіл., початк. 
і спец. освіті та інших науковців.

Після перерви роботу конферен-
ції було продовжено в таких секціях: 
«Розвиток педагогічної науки й освіти: 
історія та сучасність»; «Психолого-
педагогічні особливості дистанцій-
ної освіти»; «Психолого-педагогічні 

основи інклюзивної освіти в  закла-
ді освіти»; «Інноваційні технології 
в  навчанні й  вихованні школярів»; 
«Проблеми вищої та середньої школи: 
дидактика, виховання, управління»; 
«Розвиток обдарованої особистості 
в сучасному освітньому середовищі»; 
«Актуальні проблеми освіти дорослих»; 
«Соціально-психологічні засади розви-
тку особистості в освітньому процесі»; 
«Порівняльна педагогіка в сучасному 
світі»; «Актуальні питання професійної 
підготовки фахівця». Для студентських 
виступів традиційно було організовано 
окрему секцію — студентські студії.

Наукові доповіді, представлені на 
секційних засіданнях, відзначалися 
актуальністю, змістовністю й різнопла-
новою тематикою. Найбільшу зацікавле-
ність викликали доповіді Т.В. Лутаєвої, 
к.  пед.  н., доц. каф. педагогіки ХНУ 
імені В.Н.  Каразіна, І.А.  Прокопенко, 
докторантки каф. ЗП і ПВШ, студ. укр. 
мовно-літерат. ф-ту імені Г.Ф. Квітки-
Основ’яненка нашого ун-ту К. Гусенко, 
а  також М.О.  Мандрікової, учителя 
інформатики КЗ «Харківська гімназія» та 
ін. Подальша робота конференції роз-
горнулася в майстер-класі «Інтелект-
карта як форма графічного виражен-
ня радіанного мислення суб’єктів 
освітнього процесу», який провела 
Л.В. Штефан, д. пед. н., проф. каф. педа-
гогіки, методики та менеджменту освіти 
Укр. інженерно-педаг. академії.

За матеріалами конференції буде 
видано збірник тез доповідей. Загалом 
робота ІV Міжнародної науково-прак-
тичної конференції була плідною та 
викликала значний інтерес у всіх учас-
ників.

О. Кін, доц., А. Балацинова, доц.,  
Н. Ткачова, проф., зав. каф. ЗП і ПВШ,  

члени оргкомітету конференції

2
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Ілона Іванівна Костікова — д. пед. 
н., проф., зав. каф. теорії і практики 
англійської мови пройшла шлях від 
шкільної вчительки до професора, зна-
ного сучасного науковця.

Багато років вона керує науково-
дослідною роботою кафедри 

за темою: «Актуальні проблеми 
лінгвістики, літературознавства та 
методики викладання англійської 
мови в навч. закладах», є успішним 
науковим керівником аспірантів, 10 з 
яких досліджували питання впрова-
дження інформаційно-комунікацій-
них технологій у вишах та захисти-
ли канд. дисертації з педагогіки. Не 
менш цікавий напрям наукового 
керівництва І. Костікової ґрунтується 

на збагаченні вітчизняної освіти бри-
танським і американським досвідом. 
Вона керувала 3-ма аспірантами, які 
захистили канд. дисертації з цього 
напряму.

Її наукова діяльність віддзеркале-
на в 200 наукових та науково-мето-
дичних працях, серед яких є і під-
ручники, посібники, монографії. 
Ілона Іванівна вдало поєднує науко-
ву діяльність з насиченим науково-
соціальним життям. Вона є членом 
редколегії міжнародних рецензова-
них наукових видань «International 
Journal of Education and Science», 
«International Journal of Science 
Annals», членом редколегій фахових 
наукових видань України «Теорія та 
методика навчання та виховання» 
ХНПУ імені Г.С. Сковороди, «Вісник 
університету. Серія «Іноземна філо-
логія. Методика викладання інозем-
них мов» ХНУ імені В.Н. Каразіна, 
«Наукові записки. Серія: Педагогічні 
науки». (Центральноукраїнський 
ДПУ імені Володимира Винниченка). 
Також вона є  рецензентом між-
народних рецензованих наукових 
журналів «Revista Romaneasca 
pentru Educatie Multidimensionala», 
«Sage Open Journal», що входять 
до науковометричної бази Web of 
Science.

Проф. І.І.  Костікова у  2019 році 
надрукувала 10 наукових праць 
у журналах, що входять до науко-
во-метричних баз Scopus i Web of 
Science: «Journal of Theoretical and 
Applied Information Technology», 
«Information Technologies and 
Learning Tools», «Revista Romaneasca 
pentru Educatie Multidimensionala», 
«Amazonia» тощо.

Сучасний науково-освітній простір 
спирається на обмін досвідом, проф. 
І.І. Костікова є членом редколегій збір-
ників наукових праць всеукраїнських 
та міжнародних науково-практичних 
конференцій «Психолого-педагогічні 
проблеми становлення сучасного 
фахівця», «Актуальні питання освіти 
і науки» тощо. Також вона є членом 
Всеукраїнської громадської органі-
зації «Українська асоціація когнітив-
ної лінгвістики і поетики» (УАКЛіП), 
Міжнародної професійної асоціації 
‘Teachers of English to Speakers of Other 
Languages’ (TESOL).

У 2019 р. І. Костікова взяла участь 
у  вебінарах від науково-метричної 
бази Web of Science, пройшла тренін-
ги на платформі масових відкритих 
онлайн-курсів Prometheus, була екс-
пертом з акредитації освітніх програм.

Щиро вітаємо Ілону Іванівну 
Костікову з високою відзнакою за ство-
рення наукової школи з педагогіки 
«Освітні інформаційно-комунікаційні 
технології у контексті професійної під-
готовки фахівців» та нагородженням 
президентом НАПН України, акаде-
міком В.Г. Кременем Дипломом «За 
вагомий внесок у розвиток наукових 
шкіл України».

Колеги та аспіранти  
каф. теорії і практики англ. мови
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Свята

УРОЧИСТА АКАДЕМІЯ 
СКОВОРОДИНІВСЬКОЇ РОДИНИ

3 грудня 2019 року в ХНПУ імені Г.С. Сковороди пройшла урочиста Академія, присвячена 
215-річчю з дня заснування Alma mater.

О 9.00 на території ун-ту відкрили 
пам’ятник «Козацький хрест» на 

честь захисників України, полеглих 
на російсько-українській війні. На 
граніті викарбували імена п’яти заги-
блих бійців, які навчалися в нашому 
педагогічному: Микола Акінцев, 
Андрій Ваховський, Святослав 
Горбенко, Юрій Литвиненко, 
Андрій Маслов.

«Вічна пам’ять героям!» — звучало 
над університетським дендрарієм, 
припорошеним, як саваном, першим 
грудневим снігом.

Пам’ятний знак буде нагадувати 
майбутнім учителям, що їх обов’язок — 
виховувати та прищеплювати своїм 
учням любов до України та шану до її 
захисників, які віддали своє життя за 
незалежність країни, можливість жити 
під мирним небом.

А о  13.30 відбувся великий кон-
церт, у  якому взяли участь творчі 
колективи факультету мистецтв: 
Народний оркестр народних інстру-
ментів (кер.: В.П. Жуков, О.О. Кузнецова), 
Народний ансамбль народного танцю 
«Зорицвіт» (кер.: О.В.  Лиманська, 

К.В.  Редько), Народний камерний 
хор імені В.  Королевського (кер. 
О.В. Васильєва, М.Ю. Дзівалтівський), 
Народний ансамбль бального танцю 
(кер.: Н.А.  Бугаєць, О.І.  Пінчук), жіно-
чий хор «Anima» (кер.: А.В. Соколова, 
Т.О. Литвиненко) та М.М. Данилюк. Під 
час проведення святкового заходу 
в глядацькій залі на запрошення адмі-
ністрації ун-ту знаходилась і працювала 
комісія Харківської обласної організації 
профспілки працівників освіти і науки 
України з підтвердження художніх звань 
творчих колективів, яка дуже високо 
оцінила митців-сковородинівців, роботу 
керівників та виступи студентів.

Валентина Глушич,  
коорд з вихов. роботи укр. ф-ту

Гість університету

ПОЧЕСНИЙ ДОКТОР — ПРЕЗИДЕНТ НОКУ
13 грудня 2019 року в рамках робочого візиту до Харкова наш університет відвідав президент Національного Олімпійського 
комітету України Сергій Бубка.

І це не випадково, тому що ХНПУ імені Г.С.Сковороди — 
один з провідних вищих навчальних закладів з унікаль-

ною спортивною історією. Саме тут навчались легендарні 
Олімпійські чемпіони: Юрій Поярков, Марія Гороховська, 
Леонід Жаботинський, Юрій Венгеровський та багато 
інших. Наш навчальний заклад відкрив дорогу в майбут-
нє і засл. тренеру СССР Віталію Петрову — багаторічному 
уславленому тренеру, разом з яким своїх перемог дося-
гали у стрибках з жердиною Сергій Бубка (1982–1990) та 
дворазова Олімпійська чемпіонка з Росії Олена Ісінбаєва 
(2005–2009).

Гість поклав квіти до пам’ятників загиблим студентам, 
Першій вчительці та Г.С. Сковороді. На факультеті ФК і спор-
ту велика делегація на чолі з С. Бубкою взяла участь в уро-
чистому відкритті оновленої експозиції Зали Олімпійської 
слави (див. фото).

За вагомий внесок у розвиток спорту та унікальні досяг-
нення на славу України президенту НОКУ, Олімпійському 
чемпіону, 6-разовому чемпіону Світу, рекорд якого 
в стрибках з жердиною протримався майже 21 рік, Сергію 
Назаровичу Бубці рішенням Вченої Ради було присвоєно 
звання Почесного доктора ХНПУ імені Григорія Сковороди. 
Наприкінці зустрічі С.  Бубка залишив запис у  Книзі 
Почесних гостей ун-ту:

Екскурсія

ДО МУЗЕЮ А.С. МАКАРЕНКА
20 листопада 2019 року студенти 13 групи (016 С/О) природничого ф-ту разом із куратором, доц. каф. здоров’я людини, реабілі-
тології та спеціальної психології І.М. Щербак та доц. Л.В. Дрожик відвідали музей А.С. Макаренка.

Музей присвячений Антону 
Семеновичу, його життю та про-

фесійній діяльності. Перш за все, він 
став першим у країні учителем, який 
почав працювати з  безпритульни-
ми дітьми та виховувати їх за своєю 
методикою. Таких дітей на початку XX 
століття було багато й ними ніхто не 
займався. Вражає прагнення та ціле-
спрямованість А. Макаренка виховувати 
зі злодіїв освічених і культурних людей. 

Жоден з вихованців після перебування 
в колонії імені М. Горького під керівни-
цтвом Макаренка не повернувся до 
колишнього життя. Дивують ефективні 
методи організованості та дисципліна 
виправної колонії, які ґрунтувалися на 
праці та людській честі.

Студентам під час цікавої екскурсії 
розповіли про складне життя вчите-
ля. У музеї розміщена велика кількість 
портретів Макаренка, але один є осо-

бливо цікавим: портрет, написаний 
одним з вихованців — Камишанським. 
Робота художника виконана дуже май-
стерно: якщо ходити кімнатою, то може 
здатися, що зображений Макаренко за 
вами стежить. Ще унікальним експона-
том музею є перший прапор виправної 
колонії імені Горького та деякі особисті 
речі Макаренка. Вразжає активність 
та відповідальне ставлення вихован-
ців до роботи, яку прищеплював їм 
Макаренко. Саме його вихованці, пра-
цюючи на заводах Харкова, створили 
перший у країні фотоапарат ФЕД, що 
був аналогом англійського пристрою. 
Але попри справжні успішні досягнен-
ня у виховній роботі, його не визнава-
ли компетентним педагогом! Доказом 
цього є  короткий запис у  газеті, де 
зазначалося, що «помер видатний пись-
меник», а не «перший педагог, що почав 
працювати з безпритульними дітьми».

Завершилась екскурсія переглядом 
документального фільму «Таємниця сім’ї 
Макаренків», який доповнив інформа-
цію, отриману під час екскурсії.

Т. Блінова, 13 гр., природничого ф-ту

Відкрита лекція

ВИМОГИ ДО ВЧИТЕЛЯ  
ВІД Г.С. СКОВОРОДИ

У день народження Г. Сковороди для студентів художньо-графічного ф-ту в музеї 
університету була проведена лекція з «Історії педагогіки».

Під час лекції зі студентами було 
обговорено критерії вимог до особис-
тості вчителя, які свого часу висував 
великий філософ: учитель повинен 
бути людиною з народу, мати «срод-
ність душі» педагогічній діяльності; 
бути високоморальною людиною, 
прикладом для всіх і в усьому; бути 
інтелектуалом, гарно знати не тіль-

ки свій предмет, але й методи його 
викладання; уміти користуватися 
голосом і керувати емоціями, люби-
ти і поважати своїх вихованців; керу-
ватися почуттям відповідальності 
перед Богом, собою та суспільством; 
майстерно володіти словом, яке має 
велику виховну силу.

А. Денисенко, доц.

Практика

ДЯКУЄМО ШКОЛІ ЗА ЦІКАВИЙ  
ТА КОРИСНИЙ ДОСВІД

Із задоволенням згадую літню практику 2019 року в мовному таборі в КЗ «ХЗШ № 74», 
де працював вихователем.

Мені та моїй колезі дістався загін, 
де були діти 3-х та 4-х класів. Учні 

були дуже привітні, тому ми з першого 
дня легко порозумілися. Щоб згуртува-
ти колектив, у перший день знайомства 
ми вирішили зробити з нашого загону 
справжню команду. Діти одразу почали 
вигадувати назву, врешті-решт через 
голосування обрали — «Супергерої». 
Кожен мав зробити собі маску. З тепло-
тою згадую моменти, коли діти бігли до 
мене й просили допомогти їм намалю-
вати маски. Під час зміни адміністрація 
школи запропонувала різноманітні 
заходи: від екскурсій до музеїв та пар-
ків, катання на ковзанах до перегляду 
кіно в школі. Одним з найцікавіших 
заходів для дітей, на мою думку, було 
наукове шоу з безліччю приладів та 
інструментів (пробірки, колби, склян-
ки тощо). Це була справжня магія, бо 
всі експерименти, що проводилися на 
сцені, були пов’язані із законами фізики 
та хімії, які діти в цьому віці просто не 
могли знати, тому за кожним експе-
риментом вони уважно спостерігали. 
Згадується й поїздка до Екопарку, де 

ми провели разом майже весь день, 
доки обійшли, оглянули, нагодували під 
нашим пильним наглядом усіх звірів 
у контактному зоопарку. З огляду на 
те, що в нас був мовний табір, щодня 
приділяли час для занять та заходів 
з дітьми, вчилися читати та говорити 
базові фрази іноземною мовою.

Мені дуже сподобалися ці три 
тижні — неймовірний новий досвід. 
Працювати зі школярами дуже спо-
добалось. Коли в останній день уже 
треба було прощатися, діти не хотіли 
нас відпускати. Це було неймовірно 
приємно. Нам дуже допомагали 
керівник табору, завучі, учителі, які 
розкривали секрети пед. майстернос-
ті, особливості спілкування з дітьми. 
Узагалі колектив школи № 74 був дуже 
привітний до нас. Усі із задоволенням 
спілкувалися, допомагали та підтри-
мували під час практики. Дякуємо 
колективу школи за цікавий та корис-
ний досвід, за можливість навчатися 
та вдосконалюватися.

Олексій Хардіков,  
IV курс, ф-т іноз. філології

3
Благодійні акції

ПОДАРУЙ ДИТИНІ 
СВЯТО

Напередодні Дня Святого Миколая 
студенти відвідали дитячі заклади.

15 грудня студентки ф-ту початко-
вого навчання відвідали дитяче від-
ділення Інституту охорони здоров’я 
дітей та підлітків НАМН України, де мали 
можливість реалізувати свою творчість 
та додати яскравих фарб до стін цієї 
лікарні. Сподіваємось, що великі та 
кольорові динозаври подарують багато 
посмішок і позитивних емоцій дітям, що 
перебувають тут не один день.

17 грудня волонтери ф-ту іноземної 
філології відвідали навчально-вихов-
ний комплекс імені В.Г. Короленка для 
дітей з вадами зору з метою привітати 
вихованців закладу з  Днем святого 
Миколая й новорічними святами та 
привезти їм невеличкі подарунки від 
усіх нас. Чудово, що ми мали нагоду 
поспілкуватися з вихованцями закла-
ду, заряджаючись від них неймовірною 
енергетикою. Діти вразили нас своєю 
жвавістю, зацікавленістю в усьому та 
бажанням показати й розказати яко-
мога більше. Наприклад, юні вокаліс-
ти продемонстрували свої неймовірні 
співочі таланти, які не могли не роз-
чулити. Ми побачили, наскільки ці діти 
унікальні й розумні, ми маємо вчитися 
в них бути таким ж сміливими, розку-
тими, допитливими, впевнено йти до 
своєї мети та цінувати все, що маємо 
в житті. Діти подарували нам стільки 
різних емоцій, що ми ще довго були 
вражені й захоплені.

Після візиту в цю школу забуваєш 
про буденні проблеми й розумієш, як 
важливо насолоджуватися кожним 
новим днем. Обов’язково відвідаємо 
вихованців цього закладу й у наступ-
ному році, тому що від кожної зустрічі 
ми отримуємо більше, ніж віддаємо.
Мирослава Сенюк, ІІ курс, ф-т іноз. філології 

Науковий підхід

ДБАЄМО  
ПРО ЗДОРОВ’Я 

ПЕРШОКУРСНИКА
Восени на природничому ф-ті було прове-
дено засідання студентського наукового 
гуртка «Валеоклуб» під кер-вом доц. каф. 
здоров’я людини, реабілітології і спе-
ціальної психології к. п. н. І.М. Щербак, 
к. б. н. А.І. Галій та голови клубу — Тетяни 
Ілющенко.

Засідання було присвячено темі 
здоров’я першокурсників та 

основним методикам підтримання їх 
здоров’я під час адаптації до нових 
умов у  внз. Тому активну участь у 
заході взяли саме студенти І-го курсу 
13 групи (016 С/О) природн. ф-ту та 43 
групи (014 Здоров’я людини).

Першокурсники мали можливість 
познайомитися зі старшокурсниками 
та отримати від них певні рекоменда-
ції щодо підтримання свого здоров’я. 
Дізналися про фактори, які вплива-
ють на якість здоров’я, розглянули 
питання щодо своєчасного харчу-
вання та профілактики інфекційних 
захворювань. Під час засідання були 
поставлені цікаві дискусійні питання. 
Студенти разом на них відповідали, 
обґрунтовували свою думку, шукали 
правильну відповідь і зробили висно-
вок, що здоров’я потрібно цінувати, 
правильно дозувати навчання та 
відпочинок, особливо на І-му курсі, 
адже під час адаптації до нових умов 
студенти-першокурсники відчувають 
утому та перебувають у напруженому 
стані.

Наше засідання пройшло дуже 
тепло, атмосферно та викликало гарні 
емоції в первачків. Дякуємо органі-
заторам за цікавий і корисний захід 
для студентів.

Анна Мельник, 13 гр.,  
Тетяна Ілющенко, гол «Валеоклубу»,  

студ. 43 гр. природ. ф-ту

АнтиСНІД

ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ —  
ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ

5 грудня 2019 р. у межах засідання традиційного студентського наукового гуртка 
«Валеоклуб» на природничому ф-ті відбувся захід, присвячений Міжнародному 
дню боротьби зі СНІДом.

Керівником заходу стала доц. каф. 
здоров’я людини, реабілітології 

і спеціальної психології, к.п.н. Ірина 
Миколаївна Щербак, а найактивнішу 
участь узяли такі студенти 13  С/О 
групи: А.  Блажевич, Є.  Сукачова, 
К. Тараб, Є. Соколова, М. Шебатинська, 
Є. Воблікова, К. Гнашко, І. Бобровська, 
Т. Блінова, В. Корольова.

Студенти підготували інформатив-
но-концертну програму, у якій вкотре 
виявили свою активну позицію проти 
СНІДу, провели невелику гру та вікто-
рину, до якої залучили присутніх на 
акції. Під кер-вом доц. каф. здоров’я 
людини, реабілітології і спеціальної 
психології, к. м. н. І.В. Гордієнко була 

підготовлена презентація студентки 
23 групи К. Земляної про шляхи пере-
дачі, симптоми та діагностику СНІДу, 
наведені статистичні дані. Також 
у заході виступили студенти 21 групи 
природничого ф-ту, а саме О. Курко, 
В. Барбаш, М. Білівець, А. Деменко, 
С. Шаповал, які в цікавій виставі доне-
сли до глядача необхідність цінувати 
життя.

Захід пройшов у приємній атмос-
фері, студенти завершили акцію піс-
нею «Живи!» і побажали всім здоров’я 
та не залишатися байдужими до 
людей, які живуть з цією проблемою.

Тетяна Блінова,  
студ. 13 С/О природничого ф-ту

Виступ Народного оркестру народних інструментів 
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ЩУР БЛАГОСЛОВЛЯЄ НА ЩАСЛИВИЙ РІК
25 січня 2020 року відкривається дванадцятирічний цикл східного календаря, бо саме Щур перший з усіх тварин представ  
перед Буддою.

За традицією, ми пропонуємо нашим 
читачам дізнатися, хто вони, понад 

120 наших університетських щаслив-
чиків, що народилися в рік Щура і яким 
астрологи прогнозують успіх у всіх спра-
вах та починаннях.

На Сході до щурів ставляться 
з  великою повагою та особливим 
трепетом, і це невипадково, бо серед 
тих, хто народився в рік Щура, бага-
то керівників. Це, насамперед, наш 
керманич, ректор ун-ту, академік 
Іван Федорович Прокопенко, про-
ректор С. Зуб, директори Інститутів: 
Р. Черновол-Ткаченко, А. Прокопенко; 
декани: Н.  Пономарьова (фізмат), 
А. Соколова (мистецтв); зав. кафедра-
ми: М. Васильєва, І. Дорожко.

Щур є символом багатства, чисто-
ти, добробуту й доброчесності. В Індії 
він асоціюється зі щуром, що везе бога 
Ганешу — бога знань і мудрості, тому 
серед тих, хто народився в  цей рік, 
так багато науковців, професорів: 
С. Криворучко, Я. Левченко, С. Микитюк, 
О.  Попова, Я.  Сазонова, Н.  Ткачова. 
Покровитель року — цілеспрямова-
на й  терпляча тварина з  відмінною 
пам’яттю, вона вміє детально аналізу-
вати кожен крок, що властиво й нашим 
викладачам: доцентам А. Беззубенко, 
М.  Давидовій, Д.  Керстіну, В.  Коцу, 
С.  Масич, О.  Олійнику, М.  Портян, 
І.  Пасісниченко, Т.  Стаканковій, 
Т. Старостенко, І. Сімон, Ж. Цимбалюк, 
Н. Шевченко, Н. Щербаковій, ст. викл. 
Т. Веретюк, викладачам О. Лавренову, 
Г. Саніній.

Особливо вітаємо ювілярів, 
які народилися в  рік Щура: проф. 
М.  Маслова, зав. відділу практи-
ки Г.  Кабанську, нач.  відділу охо-
рони праці М.  Гусарова, доцентів 
О. Ільїницьку, С. Вакуленка, М. Куратову, 
О. Лазареву, І. Ларіну, О. Мухіну, ст. викл. 
Т. Карпунець, викл. І. Балабай, ст. лабо-
рантів Т.  Букшенко, Т.  Литвиненко, 
Л.  Моргун, О.  Михайленко, водія 
О. Жукова, сторожа І. Латишева.

За китайською міфологією, Щур 
розумний і  допитливий, тому серед 
народжених у цей рік багато таких люби-
телів книжок, як І. Турко, Л. Дегтярьова, 
В.  Захарченко, Т.  Неудачина, Р.  Сень-
жапова, А. Шевченко.

Мистецтвом і духовними цінностя-
ми цікавляться: викладачі хореографії 
О. Барабаш, В. Косиченко, живопису — 
доц. Л. Лісунова, музики — В. Жуков, 
концертмейстер — А. Пащенко, аком-
паніатор — М. Линник, кер. студії — 
Л. Якушева. Щур обережно ставиться 
до свого й чужого життя та поважає 

права кожної людини, як юрисконсуль-
ти О. Пелішенко та Я. Фатєєв.

У Японії Щур символізує щастя, 
а в Китаї взагалі є національним геро-
єм, бо саме ця тварина вперше при-
несла голодним китайцям рис, як це 
щодня роблять працівники їдальні: 
Л. Ножа, О. Біловоленко. У багатьох 
східних країнах Щур вважається 
найпопулярнішим символом багат-
ства, тому що вміє рахувати гроші, 

як провідні бухгалтер та економіст 
Н. Костенко і К. Ходак.

Білий щур не любить безлад, бруд, 
сміття, тому викиньте весь мотлох, наве-
діть лад удома та на роботі, а в цьому 
вам допоможуть керівники навч.-
адміністр. комплексу: О. Романенко, 
Г.  Прокопенко, В.  Пащенко; інжене-
ри: А.  Замула, О.  Іванов, Л.  Поліщук, 
О.  Черкашина та багатопрофільні 
працівники НАКу, які займаються 
благоустроєм нашого університет-
ського життя: В.  Губар, В.  Журавська, 
Л. Короткова, Л. Курченко, Л. Логвиненко, 
Н.  Спиця, Н.  Сорока, Ю.  Скачков, 
Т. Тимофєєва, В. Устименко, М. Ходирєв, 
П.  Шнейдерович, М.  Непорядкін, 
Р. Стаднік, С. Фатєєва, С. Цимбал, А. Шеіна 
Л. Шульженко, Ю. Яровий.

А навести лад у документах, викину-
ти непотрібні й списані книжки, журна-
ли та газети допоможуть вам факуль-
тетські й кафедральні помічники: 
ст. інспектори С. Ніколаєва, Т. Ульянова 
Н.  Топчій; методист С.  Белевцова; 
ст. лаборанти: Ю. Дьякова, В. Ємець, 
В. Копоруліна, Л. Корнієнко, Ю. Кобзєва, 
О. Конєва, О. Кузнєцова, О. Маленко, 
Т. Орлович, О. Промський, І. Редькіна, 
Г. Різник, С. Скібіна, В. Тукан; лаборанти: 

І. Молчанова, К. Маякова, М. Мирошник, 
А.  Омельченко, М.  Осинський, 
А. Полякова, А. Пшиченко; диспетчери: 
А. Асатрян, О. Зима, Т. Іванченко.

Весь рік має бути плідним. Усе, за 
що ви візьметесь, вдало закінчиться. 
Якщо ви з кимось посварилися, треба 
помиритися й зміцнити дружні зв’язки. 
Завдяки живому й  товариському 
характеру, Щур завжди в курсі новин 
і встигає побувати скрізь, де тільки 
можна. Мандруйте, починайте нові 
справи, пишіть посібники й статті, 
друкуйтесь у Скопусі!

Нехай 2020 рік буде успішним та 
щасливим!

Підготували за допомогою  
відділу кадрів ун-ту  

І. Бикова та Ю. Лебеденко

Творчий гурток

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР «ВІД А ДО Я»
На ф-ті дошкільної освіти в рамках діяльності Музею іграшки працює творчий 
гурток студентського лялькового театру «Від А до Я» під керівництвом доцента 
М.О. Давидової.

Метою роботи студентського ляль-
кового театру є формування все-

бічно підготовленого фахівця, творчої 
особистості, яка спроможна до само-
реалізації та здатна організувати й про-
вести кваліфіковану естетичну роботу 

в закладах дошкільної освіти з орієнта-
цією на виховання в дошкільнят почут-
тя прекрасного. У процесі створення 
лялькових вистав студенти випробують 
себе як актори, художники, декорато-
ри, сценаристи, співаки, музиканти. 
Їх діяльність — це нові відкриття для 
себе. На кожному занятті театраль-
ного гуртка такі основні напрями, як 
театральне, художньо-прикладне та 
музичне, мають комплексний характер.

Протягом багатьох років студент-
ський ляльковий театр «Від А до Я» 
ф-ту дошкільної освіти проводить 
волонтерську роботу в  дитячих 
будинках м. Харкова. Участь у таких 

благодійних заходах допомагає вихо-
вувати в студентів милосердя, добро-
ту, чуйність, небайдужість до чужого 
болю, готовність підтримати у важку 
хвилину. Згідно з  факультетською 
традицією, напередодні Дня Святого 

Миколая учасники театрального 
гуртка на чолі з доц. М.О. Давидовою 
та І.О. Ларіною завітали до обласного 
будинку №3 м. Харкова, де порадува-
ли його вихованців музичною лялько-
вою виставою «Новорічний теремок». 
Малюки охоче брали участь у святко-
вій розважальній програмі й особливо 
раділи приємним подарункам — іграш-
кам та солодощам. І діти, і вихователі 
були щиро вдячні студентам за яскраве 
свято, хвилини радісного спілкування, 
тепло наших сердець, здійснення ново-
річних мрій.

М.О. Давидова, доц. каф. теорії і технологій 
дошкільної освіти та мистецьких дисциплін

Спорт

КВК

КРАЩЕ СМІЄТЬСЯ ТОЙ,  
ХТО СМІЄТЬСЯ У ФІНАЛІ!

29 листопада в місті Маріуполь (ДК «Український дім») відбувся фінал Донбаської 
ліги сміху!

У фінальній грі сезону 2019 року 
брали участь п’ять команд, серед 

них і команда ХНПУ — «День взяття 
Бастилії».

До фіналу наша команда потрапи-
ла з півфіналу, де посіла перше місце. 
Після першого конкурсу у фінальній 
грі вона також була в  лідерах. Але 
вирішальним став імпровізаційний 
конкурс, у якому наші й поступилися 
суперникам.

Узагалі конкурс імпровіз в усі часи 
вважався складним, бо завжди важко 

влучно відповісти так, щоб це сподо-
балось одразу і глядачам, і журі.

Отже, за результатами команда 
«День взяття Бастилії» посіла ІІІ місце 
й отримала запрошення на фести-
валь «Ліги сміху» в місті Одеса, який 
відбудеться наприкінці січня 2020 
року.

А нам залишається побажа-
ти команді терпіння, витримки та 
з посмішкою бадьоро крокувати до 
своєї мети!

Клуб «Перша столиця»

4
Ювілей
25 РОКІВ ДРУКОВАНІЙ 

ГАЗЕТІ «УЧИТЕЛЬ»
У січні 1995 р. за ініціативи ректора 
ун-ту І.Ф. Прокопенка газета «Учитель» 
була зареєстрована в Держкомітеті 
України в справах видавництв, як бага-
тотиражка.

Газета «Учитель» є спадкоємницею 
створеної в  1933  р. газети «За 

більшовицького педагога», яка до 20 
червня 1941  р. виходила щотижня 
укр. мовою як орган партбюро, комі-
тету ЛКСМУ, профкому та дирекції 
Харк. держ. педагог. ін-ту. Правда, за 
останніми дослідженнями О. Башкір, 
у 1930 р. на базі Всеукр. ін-ту народної 
освіти імені М.О. Скрипника була ство-
рена газета «ІНОВЕЦ», яка вела велику 
просвітницьку роботу, мала вагоме 
значення для розвитку навч. закладу, 
разом з ін-том зазнала реорганізацій-
них змін — і в 1933 р. стала підґрун-
тям до заснування газети «За більшо-
вицького педагога». Після війни газета 
почала видаватися з 1952 р., але вже з 
назвою «За сталінські кадри» як стіннів-
ка на 8–10 аркушах ватману. У 1956 р., 
з настанням хрущовської відлиги, за 
ініціативою М.Ф. Гетьманця стіннівка 
одержала нову, більш демократичну 
назву — «Учитель». Оновлена за фор-
мою та змістом, г. «Учитель» побачила 
світ 28 січня 1995. Вона виходить 1 
раз на місяць на 4 шпальтах формату 
А-3 рос. й укр. мовами, накладом 500 
прим. Розповсюджується безкоштов-
но серед професорсько-викладацьк. 
складу, студентів та співробітників 
ХНПУ, ЗОШ м. Харкова й Харківської 
обл. Сучасний логотип газети розро-
бив доц. каф. образотворчого мис-
тецтва В. Тимошевський. За 25 років 
існування в газеті працювали: редак-
тори канд. філол. н., доценти: О. Артюх, 
О.  Палатовська, Р.  Мельников, 
О.  Варенікова, О.  Карпенко, 
Ю. Лебеденко, верстальники: Василь 
та Роман Березовські, наборщик та 
перекладач О. Гонтар. З 2002 р. газета 
набирається, верстається на власній 
базі. Матеріали, що публікуються на ії 
шпальтах, на 99 % стосуються багато-
гранного життя ун-ту. Редакція газети 
намагається виховати в читачів розу-
міння того, що будівництво демо-
кратичного суспільства залежить від 
активної життєвої позиції кожного.

Щороку газета «Учитель» про-
водить для редакторів факультет-
ських стіннівок круглий стіл, під час 
якого за результатами публікацій 
протягом року відзначаються кращі 
кореспонденти в різних номінаціях 
серед викладачів та студентів. Крім 
того, під час круглих столів прово-
диться навчання редакторів факуль-
тетських стіннівок, обговорюються 
різноманітні питання молодіжної 
преси. Редакція здійснює велику 
кропітку роботу з  громадськими 
кореспондентами, яких нарахову-
ється близько 150. Багато з тих, хто 
починав друкуватися в г. «Учитель», 
стали професійними журналістами, 
письменниками, ученими.

Газета «Учитель» нагородже-
на численними грамотами НСЖУ, 
Департаментом науки і освіти ХОДА. 
Газета неодноразово ставала лауре-
атом обл. творчого конкурсу журна-
лістів «Часопис» як «Краща вузівська 
газета» (2007, 2012, 2017). І. Бикова, 
гол. ред. з 1995 р., член НСЖУ з 1998 
стала переможцем в  обл. конкурсі 
«Вища школа Харківщини — кращі 
імена-2008» в  номінації «Редактор 
газети ВНЗ», у  2016  р. нагородж. 
Знаком «Золоте перо». Тісні контакти 
існують з редакціями газет Харківськ. 
вузівськ. центру, що дає змогу обміню-
ватися досвідом роботи, брати участь 
у міському конкурсі-форумі «Літопис», 
лауреатом і призером якого «Учитель» 
був у 2016, 2018, 2019 рр.

Велику допомогу в усіх починаннях 
надає газеті ректор І.Ф. Прокопенко — 
прискіпливий читач і порадник, про-
ректори, декани та громадські студент-
ські організації ун-ту, які намагаються 
робити все, щоб «Учитель» залишався 
цікавою, сучасною, демократичною та 
улюбленою газетою.

Сподіваємось, що наступні 25 років 
ми будемо разом творити нашу газе-
ту — одного з літописців університет-
ської історії.

І. Бикова, гол. редактор газети

Першість студентських гуртожитків ун-ту з шашок

Наші кореспонденти — 2019

ГАЗЕТА «УЧИТЕЛЬ» ДЯКУЄ ЗА СПІВПРАЦЮ
Щорічно в січні редакція газети підбиває підсумки публікацій викладачів, співробітників та студентів за минулий рік. У 2019 
році побачили світ 146 статей, заміток, роздумів наших дописувачів, серед яких виявлено переможців у різноманітних журна-
лістських номінаціях.

У номінації «Найактивніший факуль-
тет» переможцями стали: І місце — 

український мовно-літер. ф-т (декан проф. 
К. Голобородько); ІІ місце — ф-т іноземної 
філології (декан доц. В. Борисов) та при-
родничий ф-т (декан проф. Т. Маркіна); 
ІІІ місце поділили історичний ф-т (декан 
доц. С. Мирошніченко) та ф-т славістики 
(декан доц. А. Козлова); ІV місце поділили 
фіз.-мат. ф-т (декан Н. Пономарьова) та ф-т 
мистецтв (декан А. Соколова).

У номінації «Найактивніший центр 
і громадська організація» перемож-
цем став Спортивний клуб (голова 
доц. І. Кривенцова) — 11 публікацій; 
ІІ місце поділили Пресслужба ун-ту, 
Культурно-мистецький центр ун-ту 
(кер. Н. Грицаненко) та Наукова бібліо-
тека ун-ту (директор О. Коробкіна) — по 
6 публікацій.

У номінації «Найактивніший 
декан» переможцями стали проф. 
В. Процевський (юрфак) та Р. Черновол-
Ткаченко (ІПКППМО).

У номінації «Найактивніша кафе-
дра» перемогли каф. загальної педагогі-
ки та ПВШ (зав. каф. проф. С. Золотухіна) 
та каф. теорії ї практики англ. мови (зав. 
каф. проф. І. Костікова), східних мов (зав. 
каф. доц. Н. Руда)

У номінації «Найактивніший корес-
пондент» призові місця (по 4 публіка-
ції) поділили: проректор з наук. роботи 

проф. Ю. Бойчук, доц. каф. історії України 
І. Чернікова, зав. каф. ботаніки, проф. 
Д.  Леонтьєв, та доц. каф. економіки 
І. Прокопенко.

У номінації «За новизну і  кре-
ативність» відмічені статті проф. 
Л. Зеленської «Очільники Харківського 
педагогічного: історія і  сучасність», 
А.  Боярської-Хоменко «За підтримки 
українського культурного фонду», доц. 
Я. Чеботової «Із піни морської».

У номінації «Журналістський 
дебют» журі відзначило першокурсни-
ків: Поліну Бондар та Артура Потапова 
(ф-т іноз. філології), Романа Демешонка, 
Лізу Лисенко, Віку Божок, Владислава 
Кучеренка, Поліну Красногрудь (істфак), 
Анастасію Култигіну (ф-т початк. навч.), 
Світлану Галкіну (ф-т дошк. осв.), Тетяну 
Блінову (природ. ф-т), Катерину Севрюк 
(ф-т славістики).

Переможцями в номінації «За профе-
сійну спрямованість матеріалу» стали 
зав. каф. інформатики Н. Олефіренко, 
студенти: Дмитро Якимович (ф-т псих. та 
соц.), Олексій Хардіков, Поліна Головко 
(ф-т іноз. філол.), Катерина Дрожжина та 
Юлія Шевченко (укр. ф-т).

У номінації «За здоровий спосіб 
життя» відзначені статті Анни Мельник 
та Тетяни Ілющенко (природ. ф-т).

У номінації «Міжнародні зв’язки» 
переможцями стали: доц. каф. славіс-

тики О. Артюх та студ. Карина Пелехата 
(ф-т іноз. філол.).

У номінації «Стилістична доскона-
лість» відзначені статті серед виклада-
чів: проф. О. Маленко «Азербайджан — 
країна вогнів», М.  Култаєвої «Про 
Г.  Сковороду»; доцентів М.  Ткаченко 
«Чарівний світ вокальної музики», 
А.  Козлової «Зустріч з  Іолантою», 
Л.  Григорової «Творчість  — пріори-
тет кафедри»; викл. І.  Скразловської 
«Музика  — дух народу»; серед сту-
дентів: Дарії Семенко «Зустріч з  про-
фесіоналом» (укр. ф-т), Аліни Постол 
«Золоті роки життя» (ф-т псих. та соц.), 
Марії Лобусової «Різні погляди на одну 
п’єсу» (ф-т іноз. філол.).

У номінації «Закордонне стажуван-
ня» відзначена стаття Є. Левандовського 
(ф-т ФК і спорту).

Спеціальний приз за дослідження 
«Соціологічний портрет сучасного сту-
дента» у 31 С групи ф-ту псих. та соціології.

Переможцям рубрики «Поетична сто-
рінка» стали: доц. О. Козорог та студенти 
Софія Киричук (укр. ф-т), Валерія Хроль 
і Юлія Семенченко (ф-т іноз. філол.).

Журі також відзначає переможців 
університетських конкурсів: «Лист 
мамі» — Любов і Марію Тарасенко (ф-т 
мистецтв); «Професія вчителя — доля 
держави» — Максима Вермана (укр. ф-т).
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