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СЕРГІЙ ШКАРЛЕТ: «ЕЛІТУ МАЄ ГОТУВАТИ ЕЛІТА»
24 вересня відбувся науково-практичний семінар-нарада «Національний освітній технопарк з підвищення якості освіти: від моделі до втілення».

У заході взяли участь представники МОН України, 
керівники сфери освіти Харкова та Харківської обл., 

керівництво нашого ун-ту на чолі з ректором Юрієм 
Бойчуком. Учасники обговорили конкретні шляхи вті-
лення моделі Національного освітнього технопарку 
з підвищення якості освіти на Харківщині, яку влітку 
на тематичній Всеукраїнській сесії в Харкові презен-
тував Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. 
Лейтмотивом науково-практичного семінару-наради 
були слова міністра: «Еліту має готувати еліта».

Директор Департаменту освіти Харківської міської 
ради Ольга Деменко зазначила, що Харків демон-
струє консолідацію влади, громадськості, батьків та 
педагогічної спільноти, що сприяє успішному форму-
ванню майбутньої інтелектуальної еліти. Прикладами 
такої співпраці є проведення учнівських конференцій, 
інтелектуальних змагань, спрямованих на всебічний 
розвиток харків’ян різного віку. «Упевнена, що висо-
кий професіоналізм і самовіддана робота педагогів, 
реалізація спільних проєктів, спрямованих на розви-
ток учнівських здібностей та обдарувань, дозволять 
нам у майбутньому зробити все, щоб молодь при-
множувала славу нашого міста як освітнього центру 
країни», — підкреслила директор департаменту.

Ірина Гавриш, докт. пед. н., проф. ХНПУ імені 
Г. С. Сковороди, наук. керівник науково-педагогічного 
проєкту «Інтелект України», зазначила, що заклади 
загальної середньої освіти, які  беруть участь у науко-
во-педагогічному проєкті «Інтелект України», стануть 
першими, на базі яких впроваджуватиметься модель 
Національного освітнього технопарку.

У семінарі-нараді взяли участь усі ф-ти ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди. Вони представили свої досягнення 
в науковій і дослідній роботі, ознайомили з новими 
проєктами, запросили охочих взяти участь у справ-
жніх наукових експериментах та відвідати виставку 
картин. Так ф-т мистецтв презентував освітні інно-
вації в навчальному мистецькому процесі, порушив 
дискусійні питання щодо розвитку виставкової та 
галерейної діяльності на художньо-графічних і мис-
тецьких ф-тах. Ф-т початк. навчання представив 
цікаві розробки з різних напрямів наукової діяль-

ності, надав детальну інформацію щодо 
спеціальностей ф-ту та познайомив із 
фондом Музею букваря та прописів. Ф-т 
дошкільної освіти презентував власно-
руч виготовлені студентами експонати 
Музею іграшки й виставку наукової та 
навчально-методичної літератури. На 
історичному ф-ті працювала археоло-
гічна виставка раннього Середньовіччя 
Черняхівської археологічної культури 
(4–5 ст.), Роменської археологічної куль-
тури (7–10 ст.) та Хозарського каганату. 
Ф-т психології і соціології запропону-
вав соціально-психологічний супровід 
проєктної діяльності громадських орга-
нізацій ОТГ. Фізико-математичний 
ф-т представив фізичні демонстрації 
з «Трансформатором Тесла», цифрові тех-
нології на прикладі керованого робота, 

програмованої мишки, 3D-ручки, виставку сучасної 
літератури з математики. Інститут інформатиза-
ції освіти, кафедра ІТ презентували можливості 
цифрових технологій, платформи для організації 
дистанційного та змішаного навчання, посібники 
з дистанційної платформи Moodle. Інститут підви-
щення кваліфікації педагогічних працівників 
і менеджменту освіти представив програми підви-
щення кваліфікації за всіма спеціальностями, акре-
дитованими в Ун-ті, виставку літератури з проблеми 
підвищення якості освіти й управління закладами 
освіти. Кафедра освітології та інноваційної педа-
гогіки презентувала освітньо-професійну програму 
з підготовки магістрів і освітньо-наукову програму 
підготовки докторів філософії зі спеціальності 011 
Освітні, пед. науки та виставку сучасної педаго-
гічної літератури. Команда Тренінгового центру 
соціального і професійного розвитку людини 
презентувала напрями діяльності центру, спілку-
валася із цільовою авдиторією та запрошувала до 
співпраці з ун-том у царині неформальної освіти. 
Наукова бібліотека підготувала книжкову вистав-
ку «Забезпечення якостi освiти: пiдходи, моделi, 
механiзми реалізації» та ін.

Наша Сковородинівська родина гостинно запро-
шувала до навчання всіх, хто бажає здобути якісну 
вищу освіту, стати конкурентоспроможним фахівцем, 
знаним науковцем та справжнім педагогом.

Лада Філатова, к.пед. н.,  
 доц. каф. початкової і профосвіти

З професійним святом!

Шановні професори й викладачі, сту-
денти, аспіранти, докторанти, керів-

ники й співробітники університету!
Праця Вчителя є однією з найважливіших у фор-

муванні майбутнього нашої держави, тому День 
працівника освіти — усенародне свято. Крім того, 
кожен з нас має теплі спогади про улюблених учи-
телів та наставників, про шкільних друзів. Це свято 
по-особливому відзначається в нашому педагогіч-
ному університеті, де формується майбутня інтелек-
туальна еліта України. Тільки за роки Незалежності 
наша альма-матер дала путівку в життя близько 130 
тисячам випускників, серед яких 8 Героїв Радянського 
Союзу, 6 Героїв Соціалістичної праці, 2 Герої України, 
понад 300 народних і заслужених учителів та праців-
ників народної освіти України, 4 Почесних громадя-
нина Харкова й Харківської області, а також багато 

відомих учених і педагогів, письменників 
і митців, видатних спортсменів, політич-
них і  державних діячів. Але особлива 
наша гордість це ті випускники, які пов’язали 
своє життя зі школою, залишилися вірними обраній 
професії й гідно представляють Харківський педа-
гогічний у  кожній школі Харківщини, у  кожному 
регіоні України, у ближньому та дальньому зарубіж-
жі. Напередодні освітянського професійного свята 
щиро дякуємо всім нашим випускникам за творчу, 
самовіддану та подвижницьку працю, педагогічну 
майстерність, високу освіченість, глибоку духовність, 
за прагнення змінювати на краще долю кожного укра-
їнця й України. Ви витримали ці непрості для освітян 
усього світу роки дистанційного навчання, показали, 
що ви — справжні професіонали, готові до змін і до 
нових викликів. Хай на цьому важкому, але благород-
ному шляху вас оминають негаразди, розчарування! 

Хай ваша доля буде щасливою! Бажаю вам міцного 
здоров’я, миру, творчого натхнення, добробуту, тала-
новитих і допитливих учнів!

З повагою — ректор університету Юрий Бойчук

Видатні випускники

ЮРИДИЧНИЙ ЗУСТРІЧАЄ
20 вересня в рамках традиційних профорієнтаційних заходів з видатними випус-
книками юридичного ф-ту відбулася зустріч з Головою Вищого антикорупційного 
суду Оленою Танасевич.

Н а зустрічі були присутні здобу-
вачі освітньої програми «Право» 

першого (бакалаврського), другого 
(магістерського) та третього (освіт-
ньо-наукового) рівнів вищої освіти 
та професорсько-викладацький 
склад юридичного ф-ту ХНПУ імені 
Г. С. Сковороди. Здобувачі та викла-
дачі з  величезною зацікавленістю 
прослухали лекцію, присвячену 
актуальній темі  — «Провадження 
негласних слідчих (розшукових) дій». 
Наприкінці лекції всі охочі мали мож-

ливість поставити пані Олені питан-
ня щодо особливостей застосування 
негласних слідчих дій, а також щодо 
судової практики застосування таких 
слідчих дій. Обговорення теми лекції 
мало продовження в рамках наукової 
дискусії щодо вдосконалення кримі-
нально- процесуального законодав-
ства. Усі присутні, а також поважний 
лектор отримали задоволення від 
спілкування та висловили сподівання 
на подальшу співпрацю.

Олена Циркуненко

Перша лекція

ПОЧАТОК 
УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО ЖИТТЯ

Першу лекцію першокурсникам факультету іноземної філології прочитав ректор 
ун-ту професор Юрій Дмитрович Бойчук. Пропонуємо нашим читачам деякі враження 
студентів від лекції.

Вікторія Острогляд, 13 гр. Нещодавно я стала 
студенткою і побувала на своїй першій лекції, яку 

провів ректор ун-ту Юрій Дмитрович Бойчук. Я була 
дуже схвильована в перший день в ун-ті, але згодом 
хвилювання пройшло, бо приємна й тепла атмос-
фера захопили мене. Від першої лекції я отримала 
багато позитивних емоцій та вражень. Спочатку 
ректор привітав нас з  першим днем навчання, 
а потім дуже цікаво розповів про історію ун-ту, про 
нашу Україну, про те, що нас очікує в майбутньому. 
Юрій Дмитрович надав нам дуже щирі настанови, 
які стосувалися навчання, та сказав, що ми завжди 
можемо до нього заходити, щоб вирішити якісь 

важливі питання. Розмова була сповнена теплом і добротою, спрямованими до 
нас, студентів-першокурсників. І одразу ж уявила, як і я так гарно колись навчусь 
висловлювати свої думки, як Юрій Дмитрович. Для себе вирішила, що буду вико-
ристовувати всі можливості для професійного зростання, надані мені таким чудо-
вим педагогічним складом.

Ангеліна Китаєва, 14 гр. Ми, першокурсники, 
звісно, ще не мали досвіду слухати лекції в такій 
великій аудиторії, тому це справило на нас велике 
враження. Порівняно зі шкільними невеликими 
класами ця простора актова зала спочатку ніби 
мовила: «Тепер ви вже не діти», а Григорій Савич, 
що споглядав з портрету на стіні, ніби вітав нас 
з початком нашого студентського життя.

Коли прийшов наш ректор Юрій Дмитрович 
Бойчук, спочатку здалося, що він суворий чоло-
вік, але коли почав свою промову, ми побачили 
його багатогранність, уміння доступно говорити 
про складні філософські питання, а також справ-
жню любов до свого діла та щире бажання при-
вітати всіх своїх підопічних та майбутніх колег.

Газета Харківського національного
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
Наш університет з робочим візитом відвідав д-р Фуат Акденізлі, професор Університету імені 9 вересня (тур. Dokuz Eylul universitesi), (DEu) м. Ізмір, Туреччина.

П роф. Акденізлі поспілкувався 
з  ректором Юрієм Бойчуком та 

проректорами ун-ту, обговорив мож-
ливості та перспективи реалізації 
спільних міжуніверситетських проєк-
тів, підписання угоди про співпрацю 
між нашими вишами, а також прове-
дення низки заходів для студентів та 
викладачів ун-ту.

Гостинно прийняли гостя з Туреччини 
художника Фуата Aкденізлі на кафедрі 
образотворчого мистецтва ф-ту мис-
тецтв. Пан Фуат за активної участі викла-
дачів кафедри Л. Лісунової і П. Моценко 
показав майстер клас з ліногравюри. 
Студенти 1–4 курсів змогли побачити 
весь процес створення нового худож-
нього твору. Художник надихнувся 
творами Г.  Сковороди, тому взяв за 

сюжет своєї ліногравюри байку філо-
софа «Бджола та Шершень». Завідувач 
кафедри Т. Паньок провела ознайомчу 
екскурсію для гостя в музеї українського 
етнодизайну, розповіла про регіональні 
особливості українських промислів.

14 вересня в Музеї історії ун-ту від-
булося урочисте відкриття виставки 
творчих робіт друкованої графіки д-ра 
Фуата Акденізлі, у  якій взяла участь 
проректорка з  навчально-виховної 
роботи ун-ту Наталія Борисенко. Вона 
подякувала гостю за натхнення та бага-
тий досвід, яким пан професор щедро 
ділиться зі сковородинівцями. Після 
проведення презентації відвідувачі 
мистецького заходу були запрошені на 
відкриту лекцію д-ра Фуата Акденізлі 
«Сучасне мистецтво Туреччини».

Керівництво та студентство ф-ту іноземної філології з ректором Ю. Бойчуком

Виставку новітніх наукових видань науково-педагогічного колективу 
й студентства презентував український мовно-літературний 

факультет імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка



УЧИТЕЛЬЖовтень 2021 УЧИ ТЕЛЬ

УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ
8 вересня в залі прийому офіційних делегацій ректор ун-ту Юрій Бойчук та директор 
Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко 
урочисто підписали угоду про співпрацю.

В ідомо, що Харківський регіо-
нальний центр оцінювання якос-

ті освіти забезпечує проходження 
тестування із ЗНО в трьох областях 
Східної України: Харківській, Сумській 
і Полтавській.

Метою укладання угоди стала 
домовленість про створення додат-

кових пунктів проведення ЗНО-2022 
на базі нашого ун-ту, а також співпра-
цю щодо зарахування періоду роботи 
педагогів на пунктах ЗНО як однієї із 
складових курсової перепідготовки 
в  Інституті підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників і  менедж-
менту освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

ВІДКРИТІ ЛЕКЦІЇ
15 вересня на історичному 

ф-ті відбулася відкрита лекція про-
фесора філософії класичного ліцею 
П.  Джанноне м.  Беневенто (Італія) 
Джузепе Аддона на тему: «Штучний 
інтелект та мислення: функціоналізм 
і природа ментальності» (див. фото).

На лекції було порушено питання 
практичного універсалізму, уміння 
розпізнавати ідентичність іншого 
та підтримувати з ним комунікацію, 
а  також їх трактування неаполі-
танською філософською школою. 
Здобувачі вищої освіти, виклада-
чі, декан історичного ф-ту Ольга 
Гончарова та проректор з наукової, 
інноваційної і міжнародної діяльності 

Світлана Бережна відзначили високий 
науковий рівень володіння матеріа-
лом, актуальність та сучасність змісту 
лекції пана Джузепе Аддона.

17 вересня на ф-ті іноземної філо-
логії в Турецькому культурному центрі 
відбулася лекція доцента Гамбурзького 
університету д-ра М. Латіфа Дурланика 
«Турецька мова. Своєрідність та осо-
бливості». Присутні — студенти, аспі-
ранти та викладачі — дізнались про 
місце турецької мови серед мов світу 
та основні риси, які роблять її унікаль-
ною, а також мали нагоду послухати 
турецькі народні пісні «тюркю» під 
акомпанемент сазу в живому вико-
нанні.

Зі святом!

УКЛІН ВАМ, НАШІ ВЧИТЕЛІ!
У житті кожного з нас є людина, яка вплинула на наше професійне становлення. Поради, настанови, рекомендації такої людини, 
як правило, западають в душу, серце, і ти завдячуєш долі за зустріч із нею.

У нашому житті такою людиною 
стала доктор пед. наук, профе-

сор, член-кореспондент НАПН України 
В.І. Лозова, жінка європейської куль-
тури і  слов’янської натури, логічна 
й непередбачувана, академічно мудра 
й по-дитячому безпосередня, проста 
й загадкова, серйозна й життєрадісна, 
зрозуміла й недосяжна.

Ви дали нам путівку в  наукове 
й професійне життя, подавали нам 
приклад відповідального й відда-
ного служіння вчительській про-
фесії, педагогічній науці. Ви завжди 
вимагали чесної поведінки в науці, 
доброчесності, а саме чистоти екс-
перименту, виваженості висновків, 
власного аналізу результатів попе-
редніх досліджень, авторських ідей, 
пропозицій, міркувань, узагальнень 
тощо. На будь-яких посадах — викла-
дач, професор, завідувач кафедри 
з 20-річним стажем — Ви демонстру-
вали високий професіоналізм, роз-
винену власну пізнавальну актив-
ність, прагнення створити умови для 
максимального розвитку здібностей, 
нахилів кожного з членів колективу, 
бажання спрямувати наше кар’єрне 
зростання.

Як знаний фахівець, науковець не 
тільки в Україні, а й за її межами, Ви 
своїми науково-педагогічними пра-
цями збагатили педагогічну теорію 
й практику, підтримували прогресивне 
в освіті, стежили за новими відкрит-
тями та науковими ідеями, знахідка-
ми, щедро ділилися з нами. Завдяки 
Вашим професійним, особистісним 

якостям, організаторським, управ-
лінським здібностям кафедра завжди 
була першою, опорною в регіоні, куди 
входили педагогічні заклади Харкова, 
Сум, Полтави, Слов’янська, Глухова.

Нам імпонує Ваше ставлення до 
В.О. Сухомлинського, кого Ви назива-
ли «талановитим ученим, практиком, 

який віддано обстоював віру в най-
краще в людині…», до його праць, які 
допомагають кожному з нас ставати 
самим собою, чути голос совісті, вміти 
відрізняти добро від зла, співчувати 
іншим і вчити цьому своїх учнів.

Шановна Валентино Іванівно, ми 
вчилися у Вас не тільки позитивно-
активному ставленню до педагогічної 
науки, до професії, але й особливому 

ставленню до родини, умінню дружи-
ти з  професорами В.І.  Кузнєцовою, 
Г.Г. Петренко, Л.Д. Поповою, директо-
ром СШ № 62 О.М. Коваль, д. пед. н., 
проф. М.В. Камишанченко.

З особливою теплотою Ви завжди 
згадували своїх шкільних учителів, 
викладачів філологічного ф-ту, на 

якому навчалися й  де «панувала 
атмосфера творчості, демократиз-
му, культу знань, розумної вимо-
гливості».

Ми пишаємось, що Ви є  нашим 
науковим керівником, консультан-
том, другом, наставником, що саме 
Вас називали «активним учасником, 
експертом, радником, опонентом 
і прогностиком науково-дослідно-
го й науково-практичного процесу, 
який відбувається сьогодні в Україні» 
(О.В. Сухомлинська).

Люба Валентино Іванівно, ми 
й  зараз знаходимо в  Вас мудрого 
порадника, захисника, друга, який 
випромінює материнську мудрість, 
людяність, милосердя, бажання 
допомогти порадами, сповненими 
життєвого досвіду та глибокого зна-
ння людського серця.
Ваші учні вітають Вас із днем Учителя! 

Бажаємо здоров’я Вам і всій родині, 
терпіння, можливостей зустрічатися 
з нами, і надалі випромінювати науко-
ві ідеї, надихати покоління педагогів-
дослідників на нові звершення.

З повагою від імені всіх Ваших учнів —  
професори М. Васильєва, В. Гриньова, 
С. Золотухіна, О. Іонова, С. Микитюк, 

О. Попова, Л. Рибалко

Вступна кампанія — 2021

НАШЕ ПОПОВНЕННЯ
Прийом вступників до ун-ту у 2021 році відбувався згідно з Умовами прийому до ВНЗ України та Правилами прийому до ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди.

У роботі приймальної комісії цього 
року брали участь 39 технічних 

секретарів. У предметних екзаменацій-
них та фахових атестаційних комісіях 
було задіяно 189 представників про-
фесорсько-викладацького складу та 
2 концертмейстери. Новим у вступній 
кампанії 2021 року було те, що вступник 
самостійно міг обрати третій предмет 
ЗНО; також були обмеження в кількості 
поданих заяв для вступу на контракт — 
до 30 заяв включно;

Від абітурієнтів, що вступали на 
І курс денної форми навчання для здо-
буття ступеня «Бакалавр», було прийня-
то 7196 заяв (на 1163 заяви більше ніж 
торік). Конкурс по ун-ту на місця держ-
замовлення денної форми навчання 
становив 15.1, а на окремі спеціальнос-
ті — від 154.6 (035,041 Філологія (гер-
манські мови та літератури (переклад 
включно), перша — англійська)) до 3.4 
(014.08 Середня освіта (Фізика)) осіб.

Популярними серед абітурієнтів були 
спеціальності: 012  Дошкільна освіта, 
014,021 Середня освіта (Англ. мова і літ.), 
035,041 Філологія (германські мови та 
літератури (переклад включно), перша — 
англійська), 035,041 Філологія (східні 
мови та літератури (переклад включно), 
перша  — китайська), 014.01 Середня 
освіта (Укр. мова і літ.), 016.01 Спеціальна 
освіта (логопедія), 013 Початкова осві-
та, 014.03 Середня освіта (Історія), 
022 Дизайн, 017 Фізична культура і спорт.

Обсяг доведеного держзамов-
лення становить 414 місць, що на 47 
місць більше, ніж у 2020 році. 366 осіб 
було рекомендовано до зарахування 
за держзамовленням. 23 особи були 
переведені на вакантні місця держ-
замовлення. За квотою-1 було зара-
ховано 23 особи. 25 осіб, які вступа-
ли через ОЦ «Донбас-Україна», були 
зараховані за квотою-2. Усього через 
ОЦ «Донбас-Україна» вступило 28 осіб. 
Тож за держзамовленням на 1 курс було 
зараховано 414 осіб (на 69 осіб більше, 
ніж торік). 520 вступників зараховані на 
навчання за кошти юридичних та/або 
фізичних осіб. За скороченою програ-
мою для здобуття ступеня «Бакалавр» 
було зараховано 56 осіб на денну 
форму навчання, із них на місця держ-
замовлення — 18 осіб, на місця, що 
фінансуються за рахунок фізичних та 
юридичних осіб, — 38 осіб.

Отже, для здобуття ступеня 
«Бакалавр» денної форми навчан-
ня всього було зараховано 990 осіб 
(у т. ч. на скорочений термін навчан-
ня), що на 8 % більше ніж торік.

На заочну форму навчання для 
здобуття ступеня «Бакалавр» усьо-
го було зараховано 248 осіб (зокре-
ма на скорочений термін навчання). 
На 1 курс було зараховано 117 осіб 
за рахунок фізичних та юридичних 
осіб, 3  абітурієнти вступили через 
ОЦ «Донбас-Україна». За скороченою 

програмою було зараховано 131 особу 
(із них на місця держзамовлення — 
4 особи); на місця, що фінансуються 
за рахунок фізичних та юридичних 
осіб, — 127 осіб.

Для здобуття ступеня «Магістр» 
на денну форму навчання зараховано 
288 осіб, із них на місця держзамовлен-
ня 171 особа, на місця, що фінансують-
ся за рахунок фізичних та юридичних 
осіб, — 117 осіб зараховано в основний 
набір. На жаль, кількість магістрів, що 
будуть здобувати вищу освіту в нашому 
ун-ті скоротилася на 29.6 % у порівнян-
ні з попереднім роком.

На заочну форму навчання для 
здобуття ступеня «Магістр» було 
зараховано на місця, що фінансу-
ються за рахунок коштів фізичних та 
юридичних осіб, — 356 осіб, що на 
12.5 % менше, ніж торік. Державне 
замовлення на заочній формі навчан-
ня для здобуття ступеня «Магістр» не 
передбачено.

Станом на 30.08.2021  р. до ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди було зараховано 
17 іноземних здобувачів вищої освіти, 
зокрема — 7 бакалаврів і 10 магістрів 
денної форми навчання.

За підсумками вступної кам-
панії станом на 30.08.2021 р. до 
ХНПУ імені Г.С.  Сковороди було 
зараховано 1899 осіб.

Т.Г. Гуцан,  
відповідальний секретар приймальної комісії

ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
20 вересня 2021 року в ХНПУ імені Г. С. Сковороди відбулася посвята в аспіранти та докторанти.

З а давньою традицією в  стінах 
нашого ун-ту плекається потен-

ціал розвитку освіти та звеличується 
статус науки. Наукові пікніки, Ночі та 
Дні науки, наукові гуртки та товари-
ства, наукові школи, університетські 
кафедри при школах, наукові лабо-
раторії ун-ту — усе це спрямоване 
на процвітання української науки, її 
впровадження у світові наукові тере-
ни, зміцнення науково-освітнього 
потенціалу викладачів закладів освіти 
всіх рівнів.

Потужна підготовка 317 докторів 
філософії (денна форма: 165 осіб, із 
них 39 аспірантів — іноземних грома-
дян; вечірня форма — 79 осіб; заочна 
форма– 75  осіб) та 15 докторантів 
здійснюється за 10 ліцензованими 
спеціальностями. У 2020 р. в ун-ті пра-
цювало 14 разових рад, діяло 3 спеціа-
лізовані вчені ради: Д 64.053.04 (педа-
гогічні науки); К 64.053.05 (філологічні 

науки — мова); К 64.053.08 (психоло-
гічні науки).

Упродовж цього року 10 викла-
дачів ун-ту захистили доктор-
ські ди сертації (Н.В.  Житеньова, 
Т.С.  Твердохліб, С.В. Черкашин, 
І.А.  Прокопенко, О.А.  Мкртічян, 
Т.Ф.  Осіпова,  Н.В.   Піддубна, 
А.С.  Влащенко, Л.М.  Корнільєва , 
О.В.  Халіман). 34  наших аспіранти 
захистили дисертації на здобуття 
ступеня доктора філософії в разо-
вих учених радах (16 — достроково).

На захід посвяти в  аспіранти та 
докторанти завітала голова РМУ 
при МОН України Олеся Ващук, яка 
побажала молодим ученим наснаги 
та натхнення, а  також нагородила 
переможців університетського кон-
курсу есе «Моя академічна добро-
чесність». З вітальним словом звер-
нулася до молодих науковців голова 
РМУ при ХОДА Олександра Мандич, 

яка нагородила переможців регіо-
нального конкурсу наукових робіт 
«Молода наука Харківщини: вектори 
розвитку». Ректор ун-ту Юрій Бойчук 
вручив здобувачам освіти вишу гра-
моти за активну наукову діяльність 
і  досягнуті результати в  науково-
дослідній роботі та подяки виклада-
чам за керівництво науково-дослід-
ною роботою студентів та аспірантів.

Аспіранти та докторанти першого 
року навчання отримали вичерпну 
інформацію від завідувачки відділу 
аспірантури та докторантури Ірини 
Разуменко та голови ради молодих 
учених ХНПУ імені Г. С. Сковороди 
Ольги Башкір стосовно особли-
востей навчання в  аспірантурі та 
кар’єрного наукового зростання.

І. Разуменко, зав. відділу аспірантури  
та докторантури,  

О. Башкір, д.п. н., голова ради  
молодих учених ун-ту

2
Вітаємо!

27 серпня на міській педагогічній 
конференції в ККЗ «Україна» відбула-
ся урочиста церемонія нагороджен-
ня кращих педагогів Харкова, яким 
в. о. Харківського міського голови Ігор 
Терехов особисто вручив пам’ятні від-
знаки. За багаторічну сумлінну й плідну 
працю, високий професіоналізм та ваго-
мий внесок у розвиток освіти та науки 
міста Харкова нагороду Харківської 
міськради отримала проректор з науко-
вої, інноваційної і міжнародної діяль-
ності ХНПУ імені Г.С. Сковороди проф. 
Світлана Вікторівна Бережна.

●●●
За багаторічну сумлінну працю, висо-

кий професіоналізм, відповідальне 
ставлення і творчий підхід до реалізації 
завдань сучасної державної політики 
в галузі освіти та з нагоди ювілею наго-
роджено медаллю імені Г.С. Сковороди 
Таліну Миколаївну Хлєбнікову, 
к. пед. н., доц., доц. каф. наукових основ 
управління та Людмилу Миколаївну 
Астахову, лаборанта каф. наукових 
основ управління. 

●●●
26 вересня у  Харкові в  осно-

вному складі балетної групи хора 
ім. Г. Верьовки під час Всеукраїнського 
гастрольного турне славетного колек-
тиву дебютував здобувач першого 
(бакалаврського) рівня вищої осві-
ти 4 року навчання спеціальності 

«Хореографія» Микита Бологовий. 
Наприкінці концертного виступу 
Микиту запросили на сцену, де при-
вітали з прем’єрою і виказали слова 
подяки ректору ун-ту Ю.Д. Бойчуку 
та викладачам кафедри хореографії. 
Вітаємо Микиту із значним творчим 
і життєвим кроком!

Кафедра хореографії

ТВОРЧІ ДОРОБКИ  
ЛЕОНІДА УШКАЛОВА 

В АНГЛОМОВНОМУ СВІТІ
Представники кафедри теорії і прак-
тики англійської мови, української 
літератури та журналістики сприяють 
ознайомленню англомовних читачів 
із творчістю видатних українців.

З окрема вийшла друком англомовна 
стаття, присвячена пам’яті й твор-

чому доробку професора ХНПУ імені 
Г.С.  Сковороди Леоніда Ушкалова. 
У статті «Сковородинознавство профе-
сора Леоніда Ушкалова» наголошується 
на його вкладі в інтелектуальну матри-
цю Харківської філологічної школи. 
Зазначається, що професор окреслив 
у своїх дослідження такі комплексні 
проблеми літературно-філософських 
розважань Г.С.  Сковороди, як дже-
рельне підґрунтя його писань, жан-
рово-художні особливості версифіка-
ції його поезій. Учений досліджував 
творчість Г.С. Сковороди в контексті 
української барокової традиції, уплив 
його творів на нову, новітню й сучасну 
українську літературу. На наше пере-
конання, важливо знайомити англо-
мовний світ із творчістю знаних укра-
їнців та продовжувати такий досвід. 
Детальніше з розвідкою можна озна-
йомитися за посиланням: Levchenko, N., 
ВozhkoY., Hontarenko, I., Baibekova, L., 
& Chetveryk, V. (2021). Professor Leonid 
Ushkalov’s Skovorodiana.  Amazonia 
Investiga, 10(43), 105–111. https://doi. 
org/10,34069/AI/2021.43.07.10

Співавтори статті: докт. філ. наук, 
проф. Н.М. Левченко, к. філ. н., доц. Ю.О. Божко.

Подвійне свято

50 РОКІВ У ПРОФЕСІЇ
1 вересня 2021 р. для Світлани Трохимівни Золотухіної, докторки пед. наук, про-
фесорки кафедри освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
став особливою датою.

Н ародини збіглися з  50-річчям 
відданого служіння аlma mater. 

Далекого 1971 року, обравши професію 
за покликанням, Світлана Трохимівна 
вступила на фізико-математичний ф-т 
Харківського державного педагогічно-
го інституту. За 50 років наполегливої 
праці на педагогічній ниві в рідному 
ун-ті Світлана Трохимівна пройшла 
всіма сходинками науково-педагогіч-
ної діяльності: від асистентки (1978 р.), 
викладачки, старшої викладачки 
(1983 р.), доцентки (1985 р.) до профе-
сорки (1996 р.), завідувачки кафедри 
загальної педагогіки (2002–2021 рр.).

Ґрунтовна професійна підготовка 
й потужний творчий потенціал, хариз-

матичність і захопленість улюбленою 
справою, душевність і людяність обу-
мовили розроблення унікальної кон-
цепції педагогічної й управлінської 
діяльності, створення власної науко-
вої школи (під кер. С.Т. Золотухіної 
захищено 13 докторських і 53 канди-
датських дисертацій).

Щиро вітаємо Світлану Трохимівну 
Золотухіну із знаменною датою! 
Дякуємо за науку та професійне 
зростання! Зичимо міцного здоров’я, 
невичерпної енергії, оптимізму, нових 
професійних досягнень у справі під-
готовки Учительства України!

Колектив наукової школи  
С.Т. Золотухіної
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ПИШЕМО ПОЛЬСЬКОЮ
18 вересня в Сковородинівському ун-ті відбувся VIII Загальноукраїнський диктант з польської мови «Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy... 
po polsku» / «Я пишу, ти пишеш, ми пишемо польською мовою».

Школярі, студенти, аспіранти, 
викладачі та всі небайдужі до полоніс-
тики, зібралися в лекційній аудиторії 
імені Г.С. Сковороди, аби колективно 
написати диктант та позмагатися за 
звання найкращого знавця польської 
мови. Від нашого ун-ту мотиваційні 

слова підтримки учасникам захо-
ду висловив ректор Юрій Бойчук. 
Текст диктанту зачитала професор, 
викладач ORPEG Кристина Фурс. 
Переможців визначали в різних віко-
вих категоріях: наймолодший і най-
старший учасник диктанту; молодь до 

18 років; учасники віком 18 +. На цере-
монію нагородження переможців заві-
тали: Генеральний Консул Республіки 
Польща в Харкові Пьотр Стаханьчик, 
Віцеконсул Генерального Консульства 
Республіки Польща в Харкові Барбара 
Качмарчик, ректор ХНПУ імені 
Г.С.  Сковороди Юрій Бойчук, про-
ректор з навчально-наукової роботи 
ХНПУ імені Г.С. Сковороди Володимир 
Борисов, директор Харківського това-
риства польської культури «Polonia 
Charkowa» Діана Кравченко. Усі учас-
ники диктанту отримали дипломи та 
сертифікати. Одне з призових місць 
здобула аспірантка кафедри україн-
ської мови Анна Омельченко (у дру-
гому ряду в центрі). Захід відбувся за 
підтримки Генерального Консульства 
Республіки Польща в Харкові зусилля-
ми Харківського товариства польської 
культури «Polonia Charkowa» та кафе-
дри українознавства та лінгводидак-
тики ХНПУ імені Г.С. Сковороди (зав. 
каф. проф. Олена Маленко).

АКТИВНИЙ ПОЧАТОК НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
Людство все впевненіше крокує до інформаційного суспільства, що пришвидшила й пандемія, яка внесла суттєві корективи 
в розвиток та функціонування освітньої галузі.

П очаток осені цього року 
показав, що марно 

чекати повного повернен-
ня до звичного аудитор-
ного формату проведення 
занять  — необхідно бути 
ефективними в  реаліях 
нового часу.

Основними завдання-
ми в  цей час Інститутом 
інформатизації освіти було 
визначено: підвищення 
якості дистанційної осві-
ти та технічна підтримка 
викладачів, у зв’язку з чим 
розроблено план послідов-
них дій, що включає технічний та кадровий аспекти. За 
підтримки адміністрації ун-ту в цьому навчальному році 
продовжується стажування викладачів із дистанційної 
освіти за новими напрямами, зокрема порядок створення 
та сертифікація електронних навчальних курсів (ЕНК). 
Для оволодіння засобами дистанційного навчання під-
готовлено ряд посібників. Запис у групи на стажування 
відбувається на кафедрі інформаційних технологій (ІТ).

Крім того, з вересня 2021 року 
Інститут інформатизації освіти здій-
снює технічну підтримку процесу про-
ведення іспитів на рівень володіння 
державною мовою.

У цьому ж місяці Інститут пре-
зентував свої напрацювання на 
загальноміському заході «Ніч науки» 
та регіональному семінарі-нараді 
«Національний освітній технопарк», де 
були продемонстровані можливості 
цифрових технологій для організації 
ефективного та сучасного освітнього 
середовища: 3D-сканер, віртуальна 
й  доповнена реальності, платфор-
ми для організації дистанційного та 

змішаного навчання. Особливий інтерес у дорослих та 
школярів викликали 3D-голограми, фото з віртуальними 
тваринами, 3D-розмальовки, 3D-зошити, а в учнів молод-
ших класів — можливість потрапити в освітню версію 
улюбленої відеогри Minecraft: Education Edition, яку пред-
ставили діти співробітників Інституту.

Андрій Прокопенко, директор ін-ту інформатизації освіти,  
Світлана Доценко, зав. кафедри ІТ

КРОС ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ТОТАЛІТАРИЗМУ
18 вересня сковородинівці взяли участь в урочистому старті «XXІІ Кросу пам’яті жертв тоталітаризму».

Крос відбувся поблизу Меморіала 
пам’яті жертв тоталітаризму, на місці 

поховання розстріляних польських 
офіцерів. Учасниками заходу стали 
члени польських організацій, молодь, 
студенти й  громадськість. Учасники 
кросу хвилиною мовчання вшанували 
пам’ять загиблих, а також поклали квіти 
на українській та польській частині кла-
довища.

У вшануванні пам’яті загиблих 
у результаті репресій у 1938–1941 рр. 

взяли участь Народний камерний хор 
«Ювента» імені Віктора Королевського 
(худ. кер. Оксана Васильєва, хормей-
стер Максим Дзівалтівський, кон-
цертмейстер Тетяна Королевська), 
які виконали українську народну 
пісню в  обробці Якова Степового 
«Ой, літає соколонько» та лемківську 
народну пісню в  обробці Максима 
Дзівалтівського «Ой, верше, мій 
верше». Жіночий хор «Anima» (кер. 
Алла Соколова, концертмейстер 

Анастасія Пащенко, солістка Наталя 
Маркіна) виконав Прелюдію-реквієм 
на музику Северина Гощинського.

Довідка. Меморіал жертвам тота-
літаризму був відкритий 17 червня 
2000 року в Харківському лісопарку 
за ініціативою президентів України 
і Польщі. У 1940 році на цьому місці 
розстріляли понад 3.8 тис. польських 
офіцерів і 500 мирних польських гро-
мадян.

Юлія Клименко

Сумуємо
15 вересня 2021 р. пішов у засвіти зна-
ний філолог Віктор Володимирович 
Юхт  — наш колега, інтелігентна, 
порядна людина.

В іктор Володимирович народив-
ся 9 серпня 1956  р. в  Харкові 

в  родині спадкових філологів. 
Його батько був знаним педаго-
гом-лінгвістом, працював на каф. 
загального мовознавства в  ХНУ 
імені В.Н. Каразіна, був учасником 
Великої Вітчизняної війни, мав наго-
роди. Мати — викладач англійської 
мови, довгий час працювала пере-
кладачем на Шрі-Ланці.

Тож природно, що Віктор 
Володимирович вступив на ф-т іно-
земних мов ХНУ імені В. Каразіна, 
а  в  1978 році з  відзнакою закін-
чив навчання. Із 1979 р. працював 
у ХНПУ імені Г.С. Сковороди пере-
важно зі студентами фізико-мате-
матичного ф-ту, був перекладачем 
і співавтором підручників і посіб-
ників з  математики англійською 
мовою. Викладав англійську аспі-
рантам, завжди був головою вступ-
них комісій.

У 1983  р. захистив канд. дис-
ертацію з  лінгвістики на матеріалі 
англійської мови. Утім сфера його 
дослідницьких інтересів була над-
звичайно широка: структурний 
аналіз художнього тексту, літера-
тура й суспільна свідомість, літера-
турознавство. У  своїх публікаціях 
висловлював свої погляди на твор-
чість О. Мандельштама, Г.  Іванова, 
Б.  Слуцького, Д.  Самойлова, 
Б.  Чічібабина, 
І.  Бродського, 
Л .   Л о с є в а , 
В.  Некрасова, 
С.  Довлатова. 
Статті, огляди, 
рецензії та есе 
В.В.  Юхта друку-
валися в  таких 
виданнях, як: 
«Питання літе-
ратури», «Літературний огляд», 
«22», «Друга навігація» та ін. Він був 
постійним доповідачем традиційних 
конференцій: Чичибабінських читань 
(з  1995  р.) і  Міжнародних читань 
пам’яті Лівшиця (з 1996 р.), які від-
бувалися в Харкові.

Виявляється, що літературознав-
чий талант Віктора Володимировича 
йшов із попередніх поколінь, бо за 
материнською лінією він був потом-
ком першої дружини Михайла 
Булгакова Тетяни Лаппи, яка походи-
ла з литовського дворянського роду. 
А його прапрадід служив під керівни-
цтвом Михайла Салтикова-Щедріна. 
Тож уважаємо, що філологічний 
талант Віктора Володимировича — 
природний ген його походження, 
прищеплений любов’ю до літера-
тури.

Віктор Володимирович мав багату 
бібліотеку, ми завжди бачили його 
з книгою. Він залишався відданим 
традиціям свого покоління, не праг-
нув замінити книгу на мобільний 
телефон, комп’ютер чи планшет. 
Вражав усіх каліграфічним почер-
ком. А  перед виходом на пенсію 
наставляв колег кафедри теорії 
і практики англійської мови багато 
читати й завжди залишатися вірним 
філологічним традиціям.

Царство небесне і світла пам’ять 
Вам, Вікторе Володимировичу!

Колеги кафедри теорії і практики  
англійської мови

Героям слава!

29 серпня  2021  року, у  День 
пам’яті захисників України, Президент 
України Володимир Зеленський при-

своїв звання Ге роя 
України загиб-
лому захиснику 
Донецького аеро-
порту Святославу 
Горбенку, студен-
ту ф-ту іноземної 
філології (від-
ділення англій-
ська/японська 
мови) ХНПУ імені 
Г. С.  Сковороди 

(посмертно).
3 жовтня 2014 року під час оборо-

ни Донецького аеропорту, рятуючи 
травмованого товариша зі служби, 
Святослав був смертельно поране-
ний осколком танкового снаряда…

Акція

МИСТЕЦТВО ОБ’ЄДНУЄ
17 вересня студенти та викладачі Сковородинівського ун-ту разом з ректором Юрієм 
Бойчуком долучилися до акції «Мистецтво об’єднує молодь».

А кція проводиться з 2015 р. за ініціа-
тиви Харківського університетсько-

го консорціуму, Ради ректорів закладів 
вищої освіти Харківської обл. та за під-
тримки ХОДА. Під час святкового дій-
ства гості заходу мали можливість насо-
лодитися талановитим виконанням кла-
сичних композицій молодіжного сим-
фонічного оркестру «Слобожанський», 
виступами солістів Харківського націо-
нального академічного театру опери та 

балету імені М. Лисенка «СХІД OPERA», 
випускників та студентів-лауреатів 
Міжнародних конкурсів та фестивалів 
різних вишів Харкова. Мета мистецької 
акції «Мистецтво об’єднує молодь» — 
долучення до високого мистецтва сту-
дентської молоді Харківщини, а також 
засвідчення того, що Харківська область 
є одним із провідних культурних центрів 
Європи.

Пресцентр ун-ту

Студентська наука

СНТ У ДІЇ
6 вересня СНТ історичного ф-ту на 

чолі з координатором з наукової робо-
ти доц. М.В. Луценко провели зустріч 
з першокурсниками.

До участі в заході в онлайн-режимі 
з використанням Google Meet долу-
чилося близько 40 здобувачів ф-ту. 
Вітальним словом відкрила захід голо-
ва СНТ історичного ф-ту, здобувачка 
вищої освіти першого (бакалаврського) 
рівня 4 року навчання Юлія Матей, яка 
розповіла про особливості діяльності 
СНТ та можливості участі в студент-
ському науковому житті ун-ту, а також 
представила керівників відділів СНТ, 
які презентували у  своїх доповідях 
основні наукові досягнення здобува-
чів ф-ту, власні здобутки та перспекти-
ви наукової роботи. Першокурсники 
активно ставили питання, цікавилися 
можливістю вступу в СНТ та актуаль-
ними науковими заходами на ф-ті 
та в ун-ті. У результаті цієї зустрічі до 
дружньої спільноти СНТ історичного 

ф-ту долучилися нові представники — 
молоді, активні, розумні й цілеспрямо-
вані першокурсники!

15 вересня відбулася неформальна 
зустріч членів Студентського наукового 
товариства нашого ун-ту.

До зустрічі долучилися голова ради 
молодих учених Ольга Башкір, голова 
СНТ Катерина Макітренко, голови СНТ 
ф-тів Марія Довгополова, Дар’я Мазур, 
Поліна Зайцева, Юлія Сагіна, Валерія 
Пономаренко, Марія Сиротюк, Каміла 
Перевозчикова, Дар’я Зінченко та Олена 
Бабак. Студенти обмінялися своїми дум-
ками щодо впровадження нової інфра-
структури та інновацій студентського 
управління та управління проєктами 
сьогодення; запропонували створи-
ти на території ун-ту творчий простір 
з можливістю перегляду фільмів під від-
критим небом, відпочинку у вільний час, 
місце для проведення неформальних 
зустрічей та майстер-класів.

Пресцентр
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ПОХІД
18 вересня відбувся навчально-методичний туристичний похід 
для студентів першого курсу.

У поході брали участь першокурсники історичного, 
юридичного та ф-ту іноземної філології, які визначили 
переможців у конкурсі презентації команд та бутербро-
дів, бігали через смугу перешкод, в’язали вузли та грали 
в рухливі ігри, будували піраміди. Яскравим завершенням 
заходу стало колективне виконання пісень. Чудовий похід 
у теплий вересневий день сподобався першокурсникам. 
Вони не тільки виявили свої можливості в різних похідних 
справах і конкурсах, але й краще пізнали одне одного, ціка-
во провели суботній день у колі одногрупників. Викладачі 
кафедри одноборств, фехтування і силових видів спорту 
вдячні учасникам за активність та позитивний настрій!

Ірина Кривенцова, голова Спортклубу

Мальовнича Україна

СПІЛКА ПОДОРОЖУЄ
ССМ українського мовно-літературного ф-ту імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка вирушила 
напередодні навчального року в традиційну подорож — цього разу мальовничими 
Карпатами.

Ц я місцевість приваблює мандрів-
ників казковими пейзажами, 

цікавими гірськими маршрутами, 
унікальними пам’ятками й магічним 
гуцульським колоритом. За час подо-
рожі ми встигли відвідати й сповна 
змогли насолодитися каскадним 

водоспадом Пробій у Яремчі, одним 
із найповноводніших в  Україні; 
покататися на великій карпатській 
гойдалці в  Микулинцях; пройтися 
стежкою Довбуша, яка завдовжки 4 
кілометри; підкорити гору Маковиця, 
з вершини якої відкривається про-
сто нереальний краєвид; відвідати 
сироварню, де скуштували 5 різно-
видів сиру; побачити на власні очі 
міст Віадук у Ворохті (до речі, один із 

найстаріших, збудований ще за часів 
Австро-Угорщини); почути водоспад 
«Дівочі сльози», про який складено 
багато легенд; відкрити для себе 
відомий курорт Буковель — серце 
Карпат; спробувати традиційні стра-
ви місцевої кухні.

Тож спілка — це не тільки робота 
в  студентському самоврядуванні, 
проведення різноманітних заходів, 
робота над проєктами, але й  пер-
спективи та можливості, спілкування 
з друзями, з якими ми відкриваємо 
світ та рухаємося вперед до своїх 
мрій. Адже ми — одна команда, одна 
велика факультетська родина!

ССМ укр. мовно-літ. ф-ту 
ім. Г.Ф.Квітки-Основ’яненка
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Хроніка вересня
1 вересня Сковородинівська 

громада на чолі з  ректором Юрієм 
Бойчуком долучилася до святкового 
параду-карнавалу на головній площі 
Харкова «Місто знань», приуроченого 
до початку нового навчального року. 
Першокурсники взяли участь у чис-
ленних флешмобах, насолоджувалися 
концертом відомих співаків та вража-
ючим фейерверком.

2 вересня в Бабаях, місцині істо-
рично пов’язаній з життєвим шляхом 
Григорія Сковороди, відбулася пре-
зентація літературно-художнього 
видання канд. пед. наук, доц. каф. 
теорії і технологій дошк. освіти та мис-
тецьких дисциплін Світлани Юріївни 
Бакай «Пізнай себе... з дитинства!», 
присвяченого 300-річчю з дня наро-
дження Григорія Савича. Вступне 
слово до видання написав власно-
руч в  останній місяць свого життя 
Іван Федорович Прокопенко. Учні 
Будянської дитячої школи народно-
го мистецтва створили ілюстрації 
до авторських віршованих текстів 
Світлани Юріївни за мотивами 
14 байок видатного просвітителя.

У цей же день Сковородинівка радо 
зустріла рекордну кількість (92) цього-
річних вступників укр. мовно-літера-
турного ф-ту. Окрім цікавої екскурсії 
музеєм, першачки познайомились 
одне з одним ближче, обмінювалися 
свіжими враженнями від свого першо-
го навчального дня в Сковородинівці. 
Усі разом відпочивали під дубом, де 
колись ловив натхнення Григорій 
Сковорода, дізналися більше про тер-
нистий творчий шлях митця і зробили 
пам’ятні фото вже в статусі студентів.

15 вересня стартував щорічний 
етап експерименту «Школа профе-
сійного зростання» на ф-ті початк. 
навчання. Третьокурсники в межах 
навч. дисципліни «Педмайстерність» 
(під кер. доц. Л. Філатової) уперше 
завітали до КЗ «Пісочинська почат-
кова школа «НАДІЯ» Пісочинської 
селищної ради Харківської обл. 
Директор закладу О.Г. Карпенко 
показала студентам навчальні кабі-
нети, спортивну та актову зали, біблі-
отеку, їдальню, комп’ютерні класи, 
групи дитячого садочка, пришкіль-
ну територію, дитячі майданчики та 
стадіон. Здобувачі вищої освіти були 
вражені сучасним матеріально-тех-
нічним обладнанням школи, чудо-
вими дизайнерськими знахідками 
закладу освіти!

17 вересня в актовій залі відбулась 
просвітницька лекція проф. Дмитра 
Леонтьєва «Коронавірус: погляд біо-
лога», яку відвідало багато студентів 
і викладачів не тільки природничого 
ф-ту. Лекція отримала численні пози-
тивні відгуки.

18 вересня студенти волонтер-
ського комітету природничого ф-ту 
приєдналися до міжнародної акції 
World cleanup Day 2021. Прибирання 
проходило неподалік вул. Пєшкова, 
біля річки. Загальними силами сту-
дентів було зібрано 10 мішків сміття.

18 вересня студенти ф-ту ФВ 
і  спорту разом зі ст. викладачем 
С.В. Ільницьким взяли участь 
у  Всеукраїнському патріотичному 
забігу з  легкої атлетики в  пам’ять 
про загиблих воїнівх «Шаную воїнів. 
Біжу за Героїв України».

Спорт

1–2.09. Давід Долгов, здобувач 
вищої освіти 12 групи ф-ту ФВ і спор-
ту став переможцем Кубку України 
з бойового самбо, а Кіріл Красніков, 
здобувач вищої освіти 44 групи ф-ту 
ФВ і  спорту  — призером Кубку 
України у м. Кароліно-Бугаз.

3–5.09. Олена Нікітінська, здобу-
вачка вищої освіти 32 групи ф-ту ФВ 
і спорту здобула бронзову нагороду 
етапу Кубку Європи з боротьби сумо 
у м. Ерд (Угорщина).

5.09. Матвій Ражба, здобу-
вач вищої освіти 2 року навчання 
ф-ту ФВ і  спорту, виборов 1 місце 
на Міжнародному турнірі класу 
А «Золота рукавиця» з боксу, що від-
бувся в Сербії.

24.09. Олена Нікітінська (ф-т ФВ 
і  спорту) стала переможницею на 
Чемпіонаті світу з пляжної боротьби 
серед юніорок у Румунії.

НАВЧАННЯ ПОЧИНАЄТЬСЯ З КНИГИ
2 вересня відбулась зустріч-знайомство з першокурсниками фізико-математичного ф-ту та співробітниками бібліотеки ун-ту.

К омплекс заходів розпочався 
з  бесіди «Знайомство з  бібліо-

текою» та демонстрації презентації 
«Інформаційна культура першокурс-
ника», потім студенти записались до 
бібліотеки й пройшли анкетування.

Наприкінці зустрічі було цікаво 
перевірити уважність першокурс-
ників, було поставлено п’ять питань: 

«Скільки років виповнюється нашій 
бібліотеці у 2021 році? Назвіть імена 
бібліотекарів, які будуть обслугову-
вати фізмат ф-т? Рік видання най-
старішої книги з  фонду бібліоте-
ки? Назва наймініатюрнішої книги 
в бібліотеці? Як пройти до бібліоте-
ки?» Найактивніші студенти отримали 
в подарунок буклети «Пам’ятка для 

першокурсника», у яких представлені 
рубрики: з історії бібліотеки, струк-
тура та режим роботи бібліотеки, до 
ваших послуг, витяг із правил бібліо-
теки, з практики відомо, популяризу-
ємо бібліотеку разом! Усіх студентів 
було запрошено до бібліотеки. Крім 
того, усім першокурсникам побажали 
активності в читанні та навчанні!

Вакцинація
З метою запобігання зростання захво-

рюваності на COVID-19 серед учасників 
навчального процесу всім здобувачам осві-
ти та співробітникам було запропоновано 
пройти вакцинацію від COVID-19 в  ун-ті. 
21 вересня мобільна бригада Міської полі-
клініки № 20 зробила щеплення першою та 
другою дозою зареєстрованих ВООЗ вакцин 
Pfizer-BioNTech, AstraZeneca та CoronaVac 
109 особам, серед яких 80 % були студенти, 
а 30 вересня — 50 особам.

Бажаємо всім здоров’я!  
Бережіть себе та своїх близьких!

Т.І. Циганкова, лікар ун-ту

Запрошуємо

МУЗЕЙ ЕТНОДИЗАЙНУ 
ВІДКРИТО!

На кафедрі образотворчого мистецтва (ф-т мистецтв) створено чудовий музей 
етнодизайну.

Словосполучення «Етнодизайн» 
увійшло в наше життя з настан-

ням ХХІ століття. Це багатогранне 
поняття, що інтегрує художні, тех-
нічні, проєктні, культурні, мистецькі 
явища за етнонаціональними озна-
ками. Це своєрідна трансформація 
елементів національної культури, 
зокрема декоративно-ужиткового 

мистецтва, у сучасних промислових 
виробах, де поєдналися традиційне 
декоративно-ужиткове мистецтво 
й  сучасні промислові технології. 
Етнодизайн є важливим інструментом 
проєктування культури суспільства, 
який «крізь красу і користь» здатний 
нівелювати суспільні суперечності, 
матеріальним втіленням культурних 
ідей сучасного суспільства й водночас 
творцем майбутніх потреб людини. 
Тож відкриття музею етнодизайну 

при кафедрі образотворчого мисте-
цтва як джерела духовного потен-
ціалу, натхнення особистості стало 
необхідною справою. Усі експонати 
музею — дипломні, курсові роботи, 
результати поточних завдань — виго-
товлені руками студентів з любов’ю до 
етнокультури України.

У музеї ви зможете ознайомитися 
із сучасним поглядом на традиційні 
твори національної культури, пошире-
ні в побуті, одязі українців, з раннього 
дитинства природно входять у наше 
життя з глиняною іграшкою, вишитою 
серветкою, розписною шкатулкою. 
У музеї представлені майже всі види 
українського декоративно-ужитково-
го мистецтва: кераміка (пласка, ажур-
на, рельєфна), різьблення по дереву, 
усі види писанок, а  також гордість 
України — петриківський розпис, який 
занесено до ЮНЕСКО, живописні карти-
ни, на яких зображені дівчата в костю-
мах з різних регіонів країни, вишиванки 
хрестиком, гладдю, мережкою, най-
давніше народне ремесло — ткацтво, 
багата колекція оберегів українського 
роду — ляльок-мотанок та інші експо-
нати. Студенти-екскурсоводи можуть 
провести змістовні екскурсії. До речі, 
перша лекція цього навчального року 
з декоративно-ужиткового мистецтва 
відбулась у музеї етнодизайну. Одним 
із перших у цьому році відвідав наш 
музей гість з далекої Туреччини Фуат 
Акденізлі.

Ласкаво просимо до музею надихну-
тися красою національної естетики.

Чекаємо за адресою: м. Харків, 
пров. Фанінський 3-В. 

Т. Паньок, зав. каф.  
образотворчого мистецтва

Вітаємо
Жанна Манкаускайте, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти зі спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, посіла ІІІ місце 
в Міжнародному художньому онлайн-конкурсі «Golden Time Talent», що 
відбувся 30 липня 2021 року у Великобританії, у номінації «Painting», вікова 
категорія 18–24 роки. Вітаємо призерку й бажаємо подальших перемог!

ГЛОСАРІЙ ОСВІТНЬОЇ 
ТЕРМІНОЛОГІЇ

Бенчмаркінг (benchmarking) — процес пошуку стандартного чи еталон-
ного економічно ефективнішого підприємства-конкурента для порівняння 
із власним та переймання його вдалих методів роботи.

Рекрутинг (recruiting) — підбір кадрів серед кандидатів, які зайняті пошу-
ком роботи.

Прелімінаринг (preliminaring) — залучення до роботи здібних студентів 
і молодих фахівців після закінчення навчання з перспективою подальшого 
працевлаштування.

Хедхантинг (head hunting) — вербування фахівців, що працюють в інших 
установах.

Ю. Бойчук, ректор ун-ту

ЗАСІДАННЯ НАУКОВОГО ГУРТКА
22 вересня на юридичному ф-ті відбулося перше у  цьому навчально-

му році засідання наукового гуртка з  кримінально-правових дисциплін. 
Було визначено графік та порядок роботи, а також окреслено перспективні 
напрямки майбутніх досліджень, серед яких: незаконний обіг зброї в Україні: 
проблеми кримінальної відповідальності (Марія Даниленко); проблеми розмеж-
ування кримінальних правопорушень проти власності (Данило Долмат); торгівля 
людьми: проблеми кваліфікації (Ксенія Гончаренко); довічне позбавлення волі 
чи смертна кара: аргументи за та проти (Дар’я Нічіпоренко).

СНТ юридичного ф-ту
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ДЕНЬ СТУДЕНТСЬКОГО СПОРТУ
21 вересня в нашому ун-ті в рамках Тижня європейського спорту відбулося олімпійське свято.

Н а заході були присутні: голова 
ХОВ НОК України Віктор Христоєв, 

заст. начальника ХОВ (філії) Комітету 
з ФВ та спорту МОН України Наталія 
Лук’янченко, голов. спеціаліст ХОВ 
(філії) Комітету з  ФВ та спорту МОН 
України Олена Рябченко.

Університет гостинно зустрів своїх 
випускниць — учасниць ХХХІІ літніх 
Олімпійських ігор в  Токіо  — ЗМСУ 
з артистичного плавання, бронзових 
призерок Олімпіади-2020 Анастасію 
Савчук і Катерину Різник.

Окрім дівчат, на Іграх 
в Токіо змагались і перемогли 
такі наші випускники: Роман 
Свічкар (фехтування) та учас-
ниці Паралімпійських ігор: 
золота медалістка Марина 
Литовченко (настільний теніс), 
срібна та бронзова медалістка 
Євгенія Бреус (фехтування на 
візках), бронзова медалістка 
Марина Піддубна (плавання).

У номінації «Тренер олім-
пійців» ректор ун-ту Юрій 
Дмитрович Бойчук нагоро-
див ЗПФКіС України, ЗТУ 
з фехтування Ірину Іванівну 

Одокієнко за багаторічну плідну співп-
рацю з ун-том, підготовку фехтуваль-
ників високого класу та учасника Ігор 
в Токіо Романа Свічкаря.

Крім того, під час свята були від-
значені спортсмени, які у  2021  році 
вперше виконали норматив Майстра 
спорту України: Олена Нікітінська 
(МСМК з боротьби сумо та МСУ з віль-
ної боротьби), Руслан Абдієв (греко-
римська боротьба), Роман Васютін 
(бокс), Кіріл Красніков (універсальний 

бій), Вадим Довгопол (стрибки на акро-
батичній доріжці), Михайло Шевченко 
(підводне плавання), Дар’я Махота, Ілля 
Скиба (плавання в ластах).

У номінації «Олімпійські надії» визна-
ння від ун-ту отримали: Матвій Ражба, 
Семен Орлов (бокс), Євген Горбачук, 
Андрій Деркач, Дмитро Самойлов (фех-
тування). Теплі слова від гостей спор-
тивного свята пролунали на адресу 
ун-ту, керівництва, спортсменів.

Ірина Кривенцова, голова Спортклубу ун-ту

Ніч науки — 2021

СКОВОРОДИНІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ПРИЙМАЄ ГОСТЕЙ

18 вересня в 15 закладах вищої освіти м. Харкова відбувся вже традиційний захід «Ніч науки».

Цей освітній проєкт, започаткований у 2013 році, набу-
ває все більшої популярності серед молоді та роз-

ширює свої горизонти. Наш ун-т гостинно, виступами 
творчих колективів художньої самодіяльності зустрів усіх 
поціновувачів науки: від наймолодших до старших шко-
лярів та їхніх батьків і викладачів-наставників під девізом 
#OpenScienceInKhNPU! Усього свято науки відвідало близько 
2000 гостей. З вітальним словом перед гостями виступив 
ректор ун-ту Ю.Д. Бойчук. Усі ф-ти, кожен на своїй локації, 
продемонстрували безцінні здобутки в науковій царині 
виставками археологічних знахідок, ботанічних і зоологіч-
них об’єктів, сучасного мистецтва, цифрових рішень і техно-
логій. Так історичний ф-т вразив гостей заходу експозицією 
середньовічних старожитностей Слобожанщини. На фізико-
математичному ф-ті влаштували технологічну виставку, де 
гості побачили в роботі унікальний генератор Тесла й дізна-
лися, як можна «приручити» блискавку, як за допомогою 
лави Жуковського перевірити на собі Закон збереження 
енергії, позмагатися з роботами в інтелектуальному спор-
ті — складанні кубика Рубіка, взяти участь у майстер-класах 
з 3D-графіки, програмування та робототехніки.

На ф-ті природничої, спеціальної і здоров’я збережу-
вальної освіти учням демонстрували цікаві хімічні й біоло-
гічні досліди. Гості мали змогу подивитися на золотий дощ, 
вулкан, хімічну веселку, кольорове полум’я. Під мікроско-
пом відвідувачі досліджували різноманітні мікроорганізми, 
а також ознайомилися з роботою багатофункціональної 
лабораторії з експрес-діагностики стану здоров’я люди-
ни. Юридичний ф-т презентував цікаві квести, мастер-
майнд «Детектив» з місця вчинення злочину, де необхідно 
зібрати докази, сформулювати версії та знайти злочинця. 
Презентація «Криміналістика» відкрила гостям дива кри-
міналістичної ідентифікації зі зніманням відбитків пальців.

Укр. мовно-літературний ф-т ознайомив відвідувачів 
з фондами Українського культурного центру, запропонував 
квест «У пошуках минувшини», майстер-клас із виготовлен-
ня ляльок-мотанок та мовний челендж «Знати мову — це 
круто!». На локаціях ф-ту іноземної філології було проведе-

но літературні турніри, мовні ігри (німецька, французька, 
іспанська мови, іврит). Студенти і викладачі-сходознавці 
під час майстер-класів знайомили гостей з культурою КНР, 
Японії, Туреччини, Ізраїлю, Ірану, провели майстер-кла-
си з оригамі, мистецтва каліграфії (китайської, перської) 
й турецького чаювання та китайської чайної церемонії.

Ф-т мистецтв представив майстер-класи з петриківського 
розпису та сучасного танцю. Ф-т ФВ і спорту презентував 
цікаву програму з психодіагностики, авторськими розроб-
ками викладачів ф-ту з активізації процесів відновлення 
працездатності.

Цьогоріч програма освітнього проєкту «Ніч науки» була 
неймовірно насиченою. Наш ун-т долучився до проведен-
ня «Дитячої ночі науки» й гостинно відкрив свої двері учням 
початкової школи, які мали змогу насолодитися інтерактивни-
ми іграми, вікторинами, погратися «розумними іграшками» та 
подивитися надзвичайно видовищні досліди. Наймолодших 
відвідувачів привітно зустріла кафедра освітології та іннова-
ційної педагогіки майстер-класом MeetUP «Велика перерва», 
що забезпечило гарний настрій і вибух позитивних емоцій 
дітей. Ф-т дошкільної освіти запропонував учнівству практич-
не дослідження ілюзій сприймання, методи арт-терапії. Учні 
початкової школи мали змогу виготовити листівки в техніці 
«фітодрук». Ф-т початкового навчання запросив молодших 
школярів взяти участь у мовно-літературних іграх та конкур-
сах, відвідати STEM-лабораторію, визначити характеристики 
особистості за малюнком. Наукова бібліотека зацікавила від-
відувачів стародавніми й рідкісними виданнями зі своїх фондів, 
книжками малих форматів.

Увесь час працювали екскурсії до музеїв: історії ун-ту, істо-
рії науки, іграшки, букваря та прописів, зали Олімпійської 
слави ун-ту, ботанічного саду та оранжереї. Керівництво 
ун-ту дякує професорсько-викладацькому складу, співробіт-
никам, студентам-волонтерам за гостинність, ініціативність, 
відповідальність в організації й проведенні заходу.

В. М. Андрієвська, проф. каф. інформатики

Щеплення отримує 
проф. Д. Леонтьєв


