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Актуальне інтерв’ю

Фізики та лірики про першу сесію
У розпалі перша сесія в першокурсників. Як вона проходить? Які труднощі виникають у новачків? Враженнями про студентське життя та майбутні новорічні свята поді-
лилися студентки 1 курсу Катерина Черняк з фізико-математичного ф-ту та Вікторія Федоренко з українського мовно-літературного ф-ту.

Як проходить перша сесія?
Катерина: Уже позаду заліковий 

тиждень. Я  під час семестру відвід-
увала всі лекції та практичні заняття, 
виконувала всі завдання, тому що мені 
подобається вчитися. Заліки отри-
мала автоматом, дуже сподобалась 
така форма підсумкового контролю. 
Стосовно іспитів, то хвилююсь, осо-
бливо з такого складного предмету, 

як матаналіз, з якого у Moodle отри-
маємо особистий файл для письмової 
відповіді, а в Zoom будемо відповіда-
ти усно. Я вчуся на бюджеті, тому дуже 
стараюся, щоб отримати стипендію.

Вікторія: Ми вже склали два 
заліки у  вигляді письмових тестів 
з  «Основ професійної комунікації» 
та «Практикуму з української мови». 
Враження позитивні, було не дуже 
складно, бо знали, до чого готуватися. 
А щодо іспитів, то це дві теоретичні 
(основні для філолога) дисципліни: 
«Вступ до мовознавства» та «Вступ 
до літературознавства». Маю близько 
65 питань з кожного предмета, читаю 
додаткову літературу, запам’ятовую 
термінологію, ретельно готуюсь, бо 
хочу скласти іспити на відмінно — звик-
ла зі школи бути кращою. Навчаюся на 
контракті, але мрію про бюджет.

Як проводите вільний час?
Катерина: Подобається відвідува-

ти Speaking club на ф-ті, де і студенти, 
і викладачі спілкуються англійською 
мовою. У  парі беру платні уроки 
англійської, де удосконалюю розмовну 
мову. Закінчила музичну школу, люблю 

співати, у вересні співала у факультет-
ському вокальному колективі.

Вікторія: П’ять років вивчала 
комп’ютерні програми. Особливо 
подобається обробляти фото, створю-
вати плакати, ігри, 3D-моделі, монтувати 
відео, вивчати нові програми, займаюся 
фотографуванням, пишу прозу та вірші.

Як плануєте відзначати новорічні 
свята?

Катерина: Плануємо провести сту-
дентський обмін подарунками на ф-ті 
«Таємний Санта», будемо відправля-
ти один одному невеликі подарунки, 
а Новий рік, як завжди, у колі сім’ї за 
святковим столом. Дідусь склав гімн 
ф-ту, будемо співати разом.

Вікторія: З групою ще не обгово-
рювали це питання, тому що всі зану-
рились у сесію. А вдома традиційно 
святкуватимемо разом, із сюрпри-
зами під ялинку та солодкими пода-
рунками.

Чого чекаєте від наступного 2022 
року?

Катерина: Стабільності й цікавої 
подорожі за кордон.

Вікторія: Позитивних вражень, 
знайомств з  новими викладачами, 
подорожей містом і Україною. Хочу 
дізнатися багато нового та цікавого.

І фізики, і лірики бажають у Новому 
році всім щастя, гарних позитивних 
емоцій, наснаги, терпіння, міцного 
здоров’я, щоб усі мрії здійснювалися.

Розмовляла Ірина Бикова

Дорогі  
сковороДинівці!

Рік, що минає, порадував нас новими досягненнями й перемогами, від-
крив перспективні шляхи розвитку. Варто відзначити, що всі ці звершен-
ня відбулися завдяки професійній та наполегливій роботі кожного члена 
нашого колективу. Нас об’єднує одна мета, бажання приносити користь 
рідному Сковородинівському університету, відповідальність за його долю. 
Упевнений, що ми разом своєю творчою і натхненною працею збереже-
мо й зміцнимо його славетну репутацію як флагмана вищої педагогічної 
освіти в Україні. 

Новий рік та Різдво — одні з найрадісніших та найочікуваніших свят. 
Від усієї душі вітаю вас із прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим! 
Ці добрі, світлі, родинні свята втілюють наші мрії та надії, радість зустрі-
чі з рідними та близькими, їхню любов і турботу. 

Нехай чарівність новорічної ночі й життєдайна енергія колядки пода-
рує Вам і  Вашим родинам міцного здоров’я, невичерпних сил, творчого 
натхнення та створить дивну атмосферу добра! Бажаю творчих сил, 
оптимізму, досягнення сміливих цілей і професійних висот!

Щиро — ректор Юрій Бойчук

з новим роком та різДвом христовим!

молоДіжний  
ліДер харківщини

10 грудня в Харкові відбулась урочиста церемонія 
нагородження щорічного обласного фестивалю 
«Молодіжний лідер року».

Управлінням у  справах молоді та спорту 
Харківської обласної державної адміністра-
ції були визначені кращі молодіжні лідери 
Харківщини в  2021  році. Переможцем за вер-
сією КУ «Харківський обласний центр молоді» 
в номінації «Молодий науковець» став Ярослав 
Анатолійович Скидан, аспірант кафедри української 
мови, заступник голови ради молодих учених 
ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Міжнародні зв’язки
19 листопада відбулася онлайн-зустріч проректорки з наукової, інноваційної 

і міжнародної діяльності ХНПУ імені Г. С.Сковороди Світлани Бережної з представ-
никами ун-ту Султан Муле Сліман (місто Бені- Меллаль, Королівство Марокко). 
Під час спілкування були окреслені основні шляхи співпраці в науковій сфері, обго-
ворені можливості впровадження академічної мобільності між нашими ун-тами.

2 грудня відбулася знакова подія  — підписання угоди між ХНПУ імені 
Г. С. Сковороди та Німецьким культурним центром Goethe-Institut при Посольстві 
Федеративної Республіки Німеччина в Україні. В онлайн-форматі відповідну 
угоду про співпрацю підписав ректор Юрій Бойчук із док. Катаріною Бук — заст. 
директора, керівником мовного відділу Goethe-Institut в Україні. Goethe-Institut — це 
культурний інститут ФРН, який діє в усьому світі й сприяє вивченню німецької мови 
та культурної співпраці за кордоном. Наш ун-т вже багато років плідно співпрацює 
з Goethe-Institut в Україні, зокрема, у галузі філософії, соціології, культури та німець-
кої мови. Підписання договору ознаменовує нові можливості співпраці у сфері 
методики навчання мови для здобувачів вищої освіти та педагогів нашого вишу.

8 грудня в дистанційному форматі відбулася робоча зустріч проректорки 
з наукової, інноваційної і міжнародної діяльності ун-ту Світлани Бережної з пред-
ставниками ун-ту Тілбурга (Нідерланди). Підготовку до зустрічі забезпечила д. 
філос. н., доц. кафедри англійської філології, завідувачка Центром міжнародної 
діяльності ХНПУ імені Г. С. Сковороди Ганна Крапівник. Під час спілкування були 
обговорені можливості, які пропонує ун-т Тілбурга нашим студентам у межах 
програми Erasmus+ та шляхи впровадження академічної мобільності між нашими 
ун-тами.

Газета Харківського національного
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

люДина року-2021
За високі професійні досягнення, плідну 

педагогічну діяльність, відданість своїй спра-
ві, активну громадську роботу на підставі 
рішень конкурсних комісій факультетів та 
рішення Вченої ради університету від 14 грудня 
2021 року почесне звання «Людина року — 
2021» присвоєно Гавриш Ірині Володимирівні, 
д. пед. н., професору каф. теорії і методики 

викладання при-
родничо-матема-
тичних дисциплін 
у  дошкільній, 
початковій і спеціальній освіті, ф-т початкового 
навчання та Фоміну Володимиру Вікторовичу, д. пед. 
н., доценту, зав. кафедри теорії і методики мис-
тецької освіти та вокально-хорової підготовки 
вчителя, ф-т мистецтв — з врученням пам’ятної 
відзнаки, стрічки «Людина року — 2021» та гро-
шової винагороди.

Н. О. Борисенко, проректор з навчально-виховної роботи

Катерина Черняк з дідусем Василем

Вікторія Федоренко

Рейтинги найкращих

номінанти «сковороДинівського олімпу»
Згідно з рішенням Вченої ради університету від 

14.12.2021  року за високі професійні досягнення, 
плідну педагогічну діяльність, відданість своїй справі, 
активну громадську роботу на підставі рішень кон-
курсних комісій факультетів визнати переможцями 
2021 року в 9-ти номінаціях таких співробітників:

«Кращий науковець»: Тучину Наталію Василівну — 
к. пед. н., професора каф. англійської філології, ф-т 
іноземної філології.

«Молодий науковець року»: Луценко Марію 
Володимирівну — к. іст. н., доцента каф. історії України, 
заст. декана з навчальної роботи, координатора з нау-
кової роботи, історичний ф-т.

«Громадський діяч»: Бенгуса Юрія Володими ровича — 
ст. викл. каф. ботаніки, ф-т природничої, спеціаль-
ної і здоров’язбережувальної освіти; Клименко Юлію 
Сергіївну — начальника відділу зв’язків з громадськістю 
та ЗМІ.

«За відданість справі»: Золотухіну Світлану 
Трохимівну — д. пед. н., професора каф. освітології та 
інноваційної педагогіки, фізико-математичний ф-т; 
Олексенко Олену Андріївну  — к.  філол.  н., професора 
каф.  української мови, укр.  мовно-літературний 
ф-т імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка; Степанченка Івана 
Івановича — д. філол. н., професора каф. заруб. літера-
тури та слов’янських мов, укр. мовно-літературний ф-т 
імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка.

«Взірець професійної майстерності»: Ворону 
Світлану Анатоліївну  —  керівника  навч.  відділу; 
Мазуркову Наталію Анатоліївну — в. о. начальника від-
ділу по роботі з іноземними здобувачами вищої 
освіти; Разуменко Ірину Василівну — к. філол. н., про-
фесора, зав. відділу аспірантури і докторантури.

«За щирість до справи»: Антоненко Оксану Ва -
леріївну — ст. лаборанта каф. зоології, ф-т природничої, 
спеціальної і здоров’язбережувальної освіти; Нікітенко 

Аліну Михайлівну — худож. керівника, культурно-мис-
тецький центр; Чернік Тетяну Валентинівну — директора 
студмістечка.

«Тренер року»:  Голенкову Юлію Валеріївну  — 
к. пед. н., доцента, зав. каф. гімнастики, музично-
ритмічного виховання та фітнесу, ф-т фізичного 
виховання і спорту.

«За зразкову роботу приймальной комісії»: Гуцан 
Тетяну Григорівну — к. пед. н., доцента каф. суспільно-
економічних дисциплін і географії, історичний ф-т.

«Краща кафедра»: Козіну Жаннету Леонідівну  — 
д. наук з ФВ та спорту, професора, зав. каф. олім-
пійського і професійного спорту, спортивних ігор 
та туризму, ф-т ФВ і спорту; Дорожко Ірину Іванівну — 
д. філос. н., професора, зав. каф. психологічної і педа-
гогічної антропології, ф-т дошкільної освіти; Іонову 
Олену Миколаївну — д. пед. н., професора, зав. каф. теорії 
і методики викладання природничо-математичних 
дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній 
освіті, ф-т початк. навчання.

За підсумками 2021 року переможцям у зазначених 
номінаціях будуть вручати пам’ятні відзнаки та премії.

Крім того, за високі професійні досягнення, від-
даність своїй справі, активну громадську роботу на 
підставі рішень конкурсних комісій ф-тів також будуть 
відзначені 87 співробітників ун-ту.

Н. О. Борисенко, проректор з навчально-виховної роботи

21 грудня в знаковому для освітян Харкова Будинку 
вчених відбудеться свято «Сковородинівський олімп». 
У програмі заходу:
● Святкове привітання ректора ун-ту Юрія 

Дмитровича Бойчука.
● Відкриття виставки живопису Наталії Роспутько, 

випускниці 2004 року художньо-графічного ф-ту, 
художника-оформлювача культурно-мистецького 
центру ХНПУ ім. Г. С. Сковороди «Швидкоплинність», 
мета якої нагадати людині про важливість кожної миті 
її життя.
● Нагородження переможців за традиційними 

номінаціями.
● Концертно-розважальна програма, підготовле-

на культурно-мистецьким центром ун-ту.
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Конференція

перспективи  
соціального виховання 

особистості
25 листопада на ф-ті психології и соціології під егідою каф. соціальної роботи та 
соціальної педагогіки пройшла щорічна Всеукраїнська науково-практична конфе-
ренція «Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних 
соціальних інституціях».

До її участі в онлайн-форматі на 
платформі Zoom долучилися 

провідні науковці та практики соці-
альної галузі з різних міст України: 
Києва, Сум, Полтави, Кривого Рогу, 
Слов’янська, Дніпра, Харкова. Під 
час пленарного засідання відбулася 
плідна дискусія з питань соціального 
виховання особистості в глобально-
му, регіональному й  практичному 
вимірах та підготовки майбутніх 
фахівців соціальної сфери до вихо-
вання клієнтів різних вікових груп. 
Питання, які викликали інтерес учас-
ників і спричинили активне обгово-
рення: реалізація принципу акаде-
мічної мобільності здобувачів вищої 
освіти, забезпечення професійного 
зростання майбутнього фахівця соці-
альної галузі, використання різних 
засобів у його підготовці, практика 
реалізації співпраці ЗВО з держав-
ними і недержавними соціальними 
інституціями в підготовці фахівців до 
ефективної професійної діяльності.

У форматі круглого столу молоді 
науковці обговорили актуальні нау-
кові та практичні проблеми сього-
дення: особливості соціально-педа-
гогічної роботи з дітьми-сиротами та 
дітьми, що позбавлені батьківсько-
го піклування; булінг в учнівському 
середовищі як соціально-педагогіч-
на проблема та його профілактика 
в закладах професійно-технічної та 
ЗСО; досвід соціального виховання 

дітей з особливими освітніми потре-
бами в різних соціальних інституціях 
тощо.

Після конференції учасники 
поділилися своїми враженнями: 
«Надихнулася цікавою актуальною 
інформацією, доповідями учасників 
і просто атмосферою, яка панувала 
на цій зустрічі!» (Марія Романова-
Тремль, Харківський обл. благодійний 
фонд «Соціальна служба допомоги»); 
«Дякую за можливість виступу, за 
цікаві доповіді, презентації. Браво 
всім організаторам та учасникам!» 
(Тетяна Суменко, аспірантка каф. 
соціальної роботи КЗ «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія); 
«Дякую за глибокі ідеї євроінтеграції, 
практичний досвід наших партнерів!» 
(Ольга Василенко, доцент каф. соці-
альної роботи і соціальної педагогіки 
ХНПУ імені Г. С. Сковороди); «Дякую 
за цікаву і корисну інформацію, яка 
змусила замислитися та відкрила пер-
спективи для нас, здобувачів освіти» 
(Олеся Сапога, здобувачка ІІ рівня 
вищої освіти спец-ті 231 «Соціальна 
робота» ХНПУ імені Г. С. Сковороди). 
Сподіваємось, що намічені учасни-
ками конференції спільні заходи 
й  перспективи розвитку співпраці 
в напрямі соціального виховання осо-
бистості в різних соціальних інституці-
ях обов’язково реалізуються.

М. Васильєва, проф.,зав. каф. соціальної 
роботи та соціальної педагогіки

співпраця  
з харківськими вишами

Наприкінці листопада ректор Харківського гуманітарного ун-ту «Народна 
українська академія» д.істор.н., професор Катерина Вікторівна Астахова 

подарувала Науковій бібліотеці ХНПУ імені Г.С. Сковороди 14 примірників 
видавництва «Народна українська академія».

1 грудня ректор ХНПУ імені Г. С. Сковороди Юрій Бойчук та директор-
ка Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені ака-
деміка В.В. Сташиса НАПрН України Владислава Батиргареєва підписали 
Меморандум про співробітництво. Документ передбачає реалізацію спільних 

проєктів та заходів для розвитку вищої освіти та науки України, серед яких: 
розробка та впровадження нових освітньо-наукових технологій, навчаль-
них курсів та програм; взаємне рецензування навчальних і наукових видань; 
спільне проведення майстер-класів, диспутів, тренінгів для викладачів та 
аспірантів; організація бінарних лекцій для здобувачів освіти; проведення 
наукових досліджень; залучення провідних вчених до процесу атестації кадрів 
вищої кваліфікації; спільне обговорення дисертаційних робіт та сприяння їх 
удосконаленню; організація та проведення наукових конференцій, форумів, 
семінарів та багато інших напрямів співпраці.

3 грудня підписано договір про співпрацю між Харківським національним 
університетом мистецтв імені І.П. Котляревського та Харківським національним 
педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди. Ректори двох ун-тів Наталія 
Олегівна Говорухіна та Юрій Дмитрович Бойчук обговорили перспективи 
подальшої співпраці з обміну досвідом, зокрема, в освітньому процесі.

Виставка
8 грудня о 18.00 у галереї «Маестро» відбулось відкриття арт-проєкту Яни Чеботової 
під назвою «Кольорові мандри музичним світом».

Яна Чеботова — художник, арт-терапевт, 
член Спілки художників України, 

к. псих. н. (арт-терапія, психологія мисте-
цтва, креативність), доцент каф. дизайну 
ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Вона є авторкою 
понад 20 міжнародних проєктів сучасно-
го мистецтва, співавторкою двох гранто-
вих програм УКФ та учасницею понад 40 
виставок у межах України. Серію робіт Яни 
Чеботової у рамках арт-проєкту «Кольорові 
мандри музичним світом» було створено 
під впливом її власних вражень від різно-
манітних концертів та улюблених музичних 
творів. «У цьому проєкті я відобразила влас-
ні почуття, що мене переповнювали, коли 
я слухала музику. І світ музики виявився 
таким же різноманітним, як і світ живопису».

танцюють усі
2 грудня в готелі «Харків Палас» відбувся традиційний міський студентський бал-маскарад, організований Управлінням у справах 
сім’ї та молоді Департаменту в справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради.

У танцювальному заході взяли участь команди з 18-ти вишів Харкова. 
Для учасників балу протягом 2 місяців проводили майстер-кла-

си з хореографії та бального етикету. Наш університет представляли 
18 студентів, підтримати яких завітали ректор Юрій Бойчук, прорек-
торка з навчально-виховної роботи Наталія Борисенко та помічниця 
рек тора з менеджменту та стратегічного розвитку Вікторія Плахтєєва. 
Учасники святкового дійства презентували журі хореографічні компо-
зиції за 5 напрямками: «Аліса в країні див», «Малефісента», «Великий 
Гетсбі», «Красуня та Чудовисько», «Гра престолів». Сковородинівцям 
випала можливість чуттєво виконати вальс на тему «Аліса в країні див». 
Авторитетне журі за результатами виступів обрало найкращі танцюваль-
ні пари від кожного закладу вищої освіти. «Королем та Королевою балу» 
від ХНПУ імені Г. С. Сковороди стали студенти ф-ту фізичного виховання 
і спорту Марина Сердюк та Андрій Шевченко. Вони були нагороджені 
коронами та цінними подарунками. Біля тематичної фотозони учасники 
балу могли зробити святкові фото.

Семінар-практикум

в авангарДі боротьби за зДоров’я Дітей
26–28 листопада в ун-ті відбувся Всеукраїнський семінар-практикум із впровадження модельної навчальної програми для вчителів 
фізичної культури пілотних шкіл реформи «Нова українська школа».

Масштабний захід зібрав у  стінах 
Сковородинівського вишу понад 

120 учасників із Харківської, Сумської, 
Луганської та Полтавської областей. 
Протягом трьох днів освітяни продук-
тивно навчалися, ділились досвідом, 
опрацьовували нові ідеї НУШ та опано-
вували нові форми роботи.

Розпочався семінар з  покладання 
квітів усіма присутніми на чолі з ректо-
ром Юрієм Бойчуком до Меморіального 
Хреста загиблим студентам — воїнам 
АТО (ООС) та вшанування пам’яті захис-
ників України хвилиною мовчання. 
Учасники заходу відвідали пам’ятник 
Першій учительці, монумент Григорію 
Сковороді, завітали на екскурсією до 

Музею історії ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 
Музею іграшки, Зали Олімпійської слави.  
До учасників семінару з побажанням 
конструктивної роботи звернувся 
очільник ун-ту ректор Юрій Бойчук, 
який порушив актуальні питання реалі-
зації програми «Здорова Україна» та під-
креслив: «Нова реформа має принести 
зміни в нашій школі, привести до якісної 
освіти молодого покоління. А всім вам 
належить зробити головне — забезпе-
чити здоровий розвиток підростаючого 
покоління».

Заступник Міністра освіти і  науки 
України з питань цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій і цифровізації 
Артур Селецький у своїй промові під-

креслив, що викладачі фізичної куль-
тури та спорту в авангарді боротьби 
за здоров’я наших дітей, що особливо 
важливо під час пандемії. З вітальними 
промовами також виступили дирек-
тор Департаменту науки і освіти ХОДА 
Анжеліка Крутова, заст. Голови Комітету 
з фізичного виховання та спорту МОН 
Андрій Боляк, ректор КВНЗ «Харківська 
академія неперервної освіти» Любов 
Покроєва та інші.

Теоретико-методична частина про-
грами семінару розпочалася з  про-
ведення інформаційно насиченого 
тренінгу від Ірини Волкової та Олени 
Аксьонової. Після чого на учасників 
семінару-практикуму чекали численні 
майстер-класи за новими модулями 
програми від тренерів НУШ та авторів 
модельної навчальної програми, за 
участю представників таких спортивних 
федерацій, як фризбі, чирлідинг, петанк, 
регбі-5, хортинг, самбо, бадмінтон, корф-
бол/доджбол, флорбол, аеробіка + fun 
up, дитяча легка атлетика, Cool Games, 
сквош, вудбол та багато ін.

Майстер-клас із бейсболу особисто 
провів Артур Селецький зі своєю коман-
дою професійних тренерів. Викладачі 
отримали повну інформацію про варіа-
тивний модуль «Бейсбол», а головне — 
на практиці, взявши м’ячі в руки й вико-
нуючі рухливі вправи, зрозуміли й від-
чули на собі особливості використання 
та переваги цієї модельної програми.

Юлія Клименко, керівник Пресцентру

Освітні інновації

навчання через ДосліДження
На кафедрі освітології та інноваційної педагогіки стало вже нормою використання викладачами нових форм роботи, розробку 
нових навчальних дисциплін.

Серед таких активних та відпові-
дальних освітян д. пед. н., проф. 

В.В. Ворожбіт-Горбатюк, яка запропо-
нувала проводити регіональні круглі 
столи  у формі онлайн-конференції 
з виголошенням стендових доповідей 
здобувачів ІІ (магістерського) і ІІІ (освіт-
ньо-наукового) рівнів вищої освіти галу-
зі знань 01 Освіта/Педагогіка.

Метою таких заходів є  активіза-
ція наукової діяльності здобувачів, 
демонстрація напрацювань з  теми 
дослідження, презентація реальних 
кроків щодо реалізації ідеї «навчання 
через дослідження». Вебінари передба-
чали виступи аспірантів зі стендовими 
доповідями (до 5 хв.), їх обговорення у 
форматі Q-A інтерв’ю, сприяння фор-
муванню презентувати результати 
власних напрацювань, вироблення 
пропозицій і  рекомендацій щодо 
подальшої роботи. Статус цього заходу 
забезпечено значною кількістю учасни-

ків-здобувачів вищої освіти всіх рівнів, 
присутністю й виступами проректорів 
ЗВО, завідувачів педагогічних кафедр, 
гарантами ОП, науковими керівниками, 
викладачами.

Так вебінар, що пройшов 10 лис-
топада у  Всесвітній день науки за 
мир і розвиток був присвячений темі 
«Вектори інноваційної діяльності учас-
ників освітнього процесу  — 21/22». 
Зареєстровано понад 100  учасників: 
здобувачі ІІ (магістерського) та ІІІ (освіт-
ньо-наукового) рівнів вищої освіти, 
гаранти, представники груп забезпечен-
ня ОП галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. 
Організаторами й модераторами висту-
пили викладачі з різних педагогічних 
ЗВО: проф. В.В.  Ворожбіт-Горбатюк 
(ХНПУ імені Г. С. Сковороди),?? Хижняк 
(ДВНЗ «Донбаський ДПУ»), В.М. Мокляк 
(Полтавський НПУ імені В. Г. Короленка). 
Знаковим стало те, що до участі в заході 
доєдналась нач. управління Державної 

служби з  якості освіти в  Харківській 
обл. С.Є. Вольянська. Також виступили 
здобувачі із стендовими доповідями, 
присвяченими проведенню віртуаль-
ного експерименту, формуванню іміджу 
сучасного вчителя, дослідницької ком-
петентності майбутніх учителів.

Вебінар було організовано відповід-
но до регламенту, доповіді практико-орі-
єнтовні, а доповідачі, захоплені своїми 
науковими проблемами й результатами, 
виявляли готовність до їх обговорення. 
«Оцінкою» вебінару стала письмова та 
усна подяка його учасників організато-
рам і одне одному: «Дякую за організа-
цію та модерацію», «Формат сучасний 
та цікавий», «Отримали задоволення 
та натхнення», «Щиро дякую магістрам, 
викладачам, колегам за втілення ідеї 
«навчання через дослідження», «Дякую 
за можливість себе показати та послу-
хати інших».

С. Т. Золотухіна, д.пед. н., професор

Фестиваль Документального кіно
29 та 30 листопада в ХНПУ імені Г. С. Сковороди в рамках роботи Мандрівного Міжнародного фестивалю документального кіно 
про права людини DOCUDAYS. UA відбувся on-line показ документального фільму «Тваринне чуття» з подальшим обговоренням.

Документальний фільм «Тварин-
не чуття» є  спільним творчим 

проєктом  режисерів  Емми  Дейві 
та Пітера Меттлера, а також сучасного 
філософа, екомитця  Девіда Абрама, 
який отримав  світове визнання та 
почесні нагороди, зокрема «Найкращий 
документальний фільм» на CPH: DOX, 
Единбурзькому МКФ, Documenta Madrid, 
Docs Against Gravity.

У дистанційному форматі до перегля-
ду та обговорення долучилось понад 800 
викладачів і студентів нашого ун-ту, які 
відзначили неймовірну естетику доку-
ментального фільму «Тваринне чуття» та 

його глибоке змістовне наповнення — 
«світ більше, ніж людина», людина є лише 
частиною «понадлюдського світу». Під 
час дискусії студенти та викладачі ун-ту 
обмінюючись враженнями та емоціями 
від перегляду наголошували на талано-
витості й майстерності авторів проекту 
«Тваринне чуття»,  яким завдяки при-
голомшливим відео, аудіо та тестовому 
супроводу вдається передати унікальну 
атмосферу величі та безмежності при-
роди. Узагальнюючи коментарі студентів, 
кураторів академічних груп та заступни-
ків деканів з виховної роботи ун-ту, слід 
відзначити, що ознайомлення із філь-

мом «Тваринне чуття» справляє глибоке 
й незабуте емоційне враження, спону-
каючи замислитись над сенсом сучасної 
цивілізації та надихаючи переглянути 
ставлення сучасного соціуму до навко-
лишнього середовища.

Адміністрація, викладацький корпус 
та студентська спільнота ун-ту вислов-
люють щиру вдячність організаторам 
проекту DOCUDAYS. UA за можливість 
перегляду революційного фільму 
«Тваринне чуття» та щиро сподіваються 
на подальшу співпрацю.

Калюжна Ю. І., канд. політ. наук,  
ф-т психології і соціології

мова і комунікація
Для того щоб стати успішним у про-

фесії і кар’єрі, потрібні не тільки пере-
конливі фахові знання, а ще й уміння 
працювати з  людьми, здійснювати 
з  ними комунікацію для вирішення 
виробничих проблем, уміння плану-
вати час, за потреби бути гарним адмі-
ністратором, мати лідерські якості, 
розвинений емоційний інтелект, функ-
ційну грамотність. Свого часу ці вміння 
отримали назву soft skeels, або гнучкі 
навички. Гнучкість як вияв особистіс-
них здатностей людини інтегруватися 
в професійну сферу й бути успішним 
працівником є однією з тенденцій, яка 
незабаром визначатиме кадрову полі-
тику країн.

З-поміж різних гнучких навичок 
особливої ваги в професійній сфері 
набувають комунікативні вміння, тобто 
здатності спілкуватися з колегами на 
фахові теми, вести діалог або й диску-
сію з керівництвом, публічно виступа-
ти перед аудиторією, уміти висловити 
власну думку, гарне володіння мовою, 
її стилістичним ресурсом. Як свідчить 
сьогоденна реальність, для сучасної 
молодої людини — це надскладна зада-
ча, вирішення якої потребує неабияких 
внутрішніх зусиль щодо подолання 
комплексів і страхів для комунікативної 
активності й врешті соціалізації.

Усьому цьому варто навчатися ще 
в ун-ті, щоб на робочому місці почу-
ватися комфортно й впевнено. Для 
досягнення такої мети має бути кому-
нікативна спільність викладачів і сту-
дентів на заняттях, тобто налагодження 
навчального діалогу, а не академіч-
ність і монологічність, що так звичні 
для вищої школи. Це й використан-
ня евристичних прийомів на лекції 
для створення полілогових ситуацій, 
і застосування інтерактивних форм 
навчання на семінарах і практичних 
заняттях, і спонукання студентів до 
дискусій щодо неоднозначних питань 
для формування вмінь презентувати 
й аргументувати свою позицію, і нала-
годження онлайнового спілкування, 
і  вирішення в  комунікації ділових 
питань з викладачами й студентами. 
Ну і, звісно, це розвиток нормованого, 
грамотного, змістовного мовлення.

Тож формуймо разом комунікатив-
но активне освітнє середовище, адже 
сьогодні — це нагальна потреба часу, 
суспільства й самої людини.

О. О. Маленко, проф. зав. каф.  
українознавства і лінгводидактики

Профорієнтація
Командою науково-педагогічних пра-
цівників юридичного ф-ту протягом 
місяця було проведено низку профорі-
єнтаційних заходів щодо вступу на спе-
ціальності 081 Право та 051 Економіка 
ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

23 листопада за підтримки 
дирек тора школи І. В. Білої в 11 класі 
ХСШ №18 Харківської міськради у жва-
вому спілкуванні викладачів юрфаку 
з  учнями були висвітлені питання 
актуальності обрання зазначених 
спеціальностей, акредитації освітніх 
програм, визначення пріоритетів при 
вступі до ун-ту.

25 листопада було проведено 
профорієнтаційні заходи для учнів 
10–11 класів у Зеленогайському ліцеї, 
Височанському ліцеї №1, Височанському 
ліцеї №2 Височанської об’єднаної тери-
торіальної громади. Учні мали можли-
вість побачити судові рішення, ордер 
та посвідчення адвоката, навчилися 
оформлювати довіреності. Але найбіль-
шу зацікавленість для старшокласників 
викликала можливість спробувати себе 
в ролі учасника слідчої групи та знімати 
відбитки пальців для заповнення дакти-
лоскопічної карти.

29 листопада науково-педагогічні 
працівники юридичного ф-ту продовжи-
ли професійну орієнтацію в Липцях, де 
відвідали КЗ «Міжшкільний ресурсний 
центр» Липецький МНВК Липецької 
сільради, а також КЗ «Липецький ліцей», 
КЗ «Липецький ліцей ім. П. В. Щепкіна», 
КЗ «Слобожанський ліцей» та прове-
ли профорієнтаційні заходи з учнями 
10–11  класів. Учням було продемон-
стровано особливості різних юридичних 
професій, діти ознайомились із деяки-
ми юридичними документами. Було 
приділено увагу особливостям вступу 
на ОП за спеціальностями Право 081, 
Економіка  051, а  також обговорено 
напрями співпраці з директорами цих 
закладів та укладення договорів про 
співробітництво.

Ольга Гончарова
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До Дня захисника України

листи на Фронт
Напередодні Дня Збройних сил України, що відзначається 6 грудня, студентки І курсу ф-ту початк. навчання відправили на передову 
для воїнів гостинці та зворушливі листи вдячності, які вже знайшли своїх адресатів. Пропонуємо перечитати деякі з листів.

Анна Ганзієнко: «Вітаю, тебе, солдате! Дякую за мирне 
небо над головою, за кожен день спокою, без новин, які 

розповідають про чергові постріли, за Вашу сміливість, муж-
ність та самовіддачу. Я не по чутках знаю, що відбувається 
в зоні АТО, бо мій батько — воїн. Тож на власному прикладі 
знаю, що кожен українець тримає в серці повагу й тривогу 
про кожного воїна, який захищає країну, нас і наші сім’ї! У цей 
лист, я вкладаю трішки свого тепла й любові, щоб вони могли 
зігріти захисників у холодні новорічні свята».

Анастасія Зубко: «Дорогий солдате! Я могла б бути твоєю 
сестрою або донькою. Брата я не маю, тому звертаюся 
саме до тебе, БРАТЕ. Пишаюся тим, що народилася й живу 
в Україні, що в нас є такі хлопці, як ти. Про теперішню війну 
я знаю лише з телебачення, але й це дуже страшно бачити. Ти 
й твої товариші дуже відважні та сильні, і тому ви — непере-
можні. Я радію, що в наш час є такі мужні чоловіки. Завдяки  
Вам ми в Харкові живемо під мирним небом».

Анна Луганська: «Дякую вам, наші захисники, що боро-
ните кордони України, відстоюєте її інтереси, щоб наше 
покоління жило в мирній, заможній і вільній країні. Ми 
пишаємося такими сміливими військовослужбовцями, які 
з честю й гідністю виконують свій обов’язок перед Україною. 
Ви є прикладом для нас і зразком для наслідування. Низький 
уклін Вам за наш спокійний сон! Повертайтеся живими 
й неушкодженими. Уся Україна чекає на вас з перемогою.

Мария Бабич: «Дорогий солдате! На жаль, не знаю твого 
імені, але є дещо, що нас пов’язує — це любов до нашої дер-
жави. Від щирого серця дякую за твій козацький дух, патрі-

отизм і відважність. Зараз ви разом зі своїми побратимами 
робите велику справу на благо всього українського народу. 
Пам’ятай, що кожен громадянин нашої держави вболіває за 
тебе. Ми не забули, не пробачили жодного життя з тисячі 
воїнів, що полягли за наш мир і свободу».

Катерина Бурова: «Любий солдате! Дякую тобі за світле 
небо над головою без звуків гармат і пострілів. Я спокійно 
живу та навчаюсь в університеті, а ти ціною свого життя 
оберігаєш нашу Батьківщину. І я розумію, що якби не ви, 
то загарбники вже могли б бути в наших містах, на наших 
вулицях, у наших домівках!

Я молюся за твоє життя, за перемогу. Повертайся живим, 
мій Герою!»

Валерія Лапчук: «Дорогий воїне! Дякую, що в такий тяж-
кий для України час ти не злякався, а пішов на фронт. Хочу 
побажати тобі здоров’я, відваги, мужності, незалежності духу 
й віри в те, що правда переможе. Уся Україна молиться за вас. 
Після закінчення війни нам потрібно разом багато чого зро-
бити, аби наша Батьківщина стала могутньою та квітучою!»

Євгенія Стаханова: «Шановні захисники! Дякую вам, що 
кожного дня, щогодини й щохвилини захищаєте та обері-
гаєте нашу неньку Україну, наражаючи себе на небезпеку 
заради того, щоб ми жили, навчалися та любили. Завдяки 
вам ми можемо вільно пересуватися світом, спілкуватися, 
знаходити нових друзів. Нехай ворог буде переможений! 
І тоді пролунає спів та сміх у всіх куточках нашої єдиної неза-
лежної України!

Анастасія Іванова: «Шановний солдате! Деякі люди 
навіть не усвідомлюють, що насправді відбувається в Україні. 
Для багатьох ця війна — просто далекий відгук, що не зачіпає 
звичного перебігу подій їхнього життя. Дякую тобі за те, що 
ти захищаєш нашу країну від ворогів. Сподіваюсь, що ти зі 
своїми побратимами цілими та здоровими повернетесь до 
своїх рідних. Ми чекаємо вас із перемогою!»

Підготувала Ірина Небитова, коорд. з вих. роб. ф-ту початк. навчання

Ювілеї
12 листопада відзначила свій ювілейний 
день народження, к. філол. н., доцент 
каф. української літератури та жур-
налістики імені професора Леоніда 
Ушкалова ГАЛиНА ІВАНІВНА ХОМЕНКО.

Галина Іванівна належить до тих 
людей, які в кожну свою справу вклада-
ють душу, усе роблять з повною само-
віддачею і  пристрастю. Залюблена 
в  українську літературу, справжніх 
«високочолих інтелектуалів» і радість 
наукових відкриттів, Галина Іванівна 
запалює своїм вогнем жаги до знань. 
Вона не терпить простоти і примітив-
ності, завжди прагне бути оригіналь-
ною та вишуканою в усьому. Ці риси 
Галина Іванівна передає своїм учням, 
чиї роботи отримують схвальні захо-
плені відгуки колег. Кожна її лекція спо-
внена щирої дитячої радості відкриття 
нового, це завжди свято науки. Не одне 
покоління студенів укр. мовно-літера-
турного факультету імені Г. Ф. Квітки-
Основ’яненка з  теплотою згадують 
про неї.

Шановна Галино Іванівно! Ваше 
життя є прикладом щирого і відданого 
служіння своєму покликанню дослід-
ника й  учителя. Нехай життя дарує 
Вам творчу наснагу, талановитих учнів 
і надійних друзів.
27 листопада відсвяткувала ювілейний 
день народження ТЕТ ЯНА ОЛЕГІВНА 
ШУТь, доцент каф. теорії, технологій 
і методик дошкільної освіти.

Майже 30 років працює Тетяна 
Олегівна на ф-ті дошкільної освіти, 
є незмінним керівником студентсько-
го хорового колективу, неодноразо-
вого Лауреата студентських конкурсів 
та учасника багатьох заходів міста 
Харкова. Багаторічний досвід пед. 
роботи надихнув до створення Тетяною 
Шуть власної «Методики формування 
вокальної техніки та виконавської 
майстерності «Д.Р.А.Й.В», яка є міцним 
підґрунтям професійної діяльності 
зі здобувачами вищої освіти ф-ту — 
майбутніми музичними керівниками. 
Т.О. Шуть має звання «Заслужений діяч 
естрадного мистецтва України».
29 листопада відсвяткувала ювілей 
О Л Е Н А М и К О Л А ї В Н А  Б О ГД А Ш и Н А, 
д. іст. н., професор каф. історії України, 
гарант надання освітніх послуг по 
аспірантурі.

Олена Миколаївна є  однією із 
заснов ниць історичного ф-ту ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди. Понад 30 років 
її життя було віддане педагогічній та 
науковій діяльності в нашому виші. За 
цей час вона пройшла шлях від аспі-
ранта до професора кафедри. Олена 
Миколаївна викладає низку курсів 
з  історіографії, джерелознавства та 
архівознавства, веде історіографічний 
гурток для студентів істориків, є автор-
кою понад 150 наукових праць, зокрема 
одноосібних монографій, підручників 
з  грифом МОН. Під її керівництвом 
захищені чотири кандидатські дис-
ертації. О.М.  Богдашина нагородже-
на Почесною грамотою Харківської 
ОДА, ювілейною медаллю ХНПУ імені 
Г.  С.  Сковороди. Олена Миколаївна 
щира та чуйна людина, яку люблять 
і шанують колеги й студенти.

До всесвітнього Дня 
боротьби зі сніДом

1 грудня кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології провела 
онлайновий захід, присвячений Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом.

До заходу приєдналися понад 100 
учасників. З  вітальним словом 

виступили в. о. декана ф-ту природничої, 
спеціальної і здоров’язбережувальної 
освіти, д. пед. н., проф. Сергій Микитюк 
та зав. каф. здоров’я людини, реабіліто-
логії і спеціальної психології Алла Галій. 
Співорганізаторами заходу був Центр 
дитячої та юнацької творчості №  3 
Харківської міської ради.

Привітала участників к.  псих.  н., 
доцент, співробітник наукової лабо-
раторії психології репродуктивної 
сфери, пренатальної і перинатальної 
психології Донецького національного 
мед. ун-ту МОЗ України Ірина Пузь.

Під керівництвом к. пед. н., доцента 
каф. здоров’я людини, реабілітології 
і спец. психології Ірини Щербак у захо-
ді з виступами взяли участь здобувачі 
вищої освіти ф-ту природничої, спе-
ціальної і  здоров’язбережувальної 

освіти, які є активістами студентсько-
го наукового гуртка «Валеоклуб», 
а саме: Олександр Курко та Анастасія 
Гладкіх  — ведучі заходу; Єлизавета 
Осіпова, Маргарита Хороших, Анна 
Бехтер, Ольга Медведська, Ксенія 
Колдашева з  інформацією щодо 
проблеми СНІДу та презентацією; 
Анастасія Гладкіх  — із тренінговою 
вправою.

Під керівництвом к.  пед.  н., доц. 
каф. здоров’я людини, реабілітології 
і спец. психології Людмили Дрожик 
з  інтерактивною грою виступила 
Ксенія Колдашева. Вразив усіх твор-
чий виступ здобувачки вищої освіти 
Олени Сороки. Учасники, безумовно, 
були стурбовані проблемою СНІДу, 
але від проведеного заходу отримали 
користь і задоволення.

Олександр Курко, голова  
студентського наукового гуртка «Валеоклуб»

Науковий гурток

2 грудня голова студентського на укового гуртка «Валеоклуб» Олександр 
Курко в Харківському ліцеї № 107 під керівництвом к. пед. н., доцента каф. 
здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології Ірини Щербак провів 
захід «Здоров’я молоді — здоров’я нації», під час якого учні отримали важливі 
знання щодо підтримання свого здоров’я в сучасних екологічних та економіч-
них умовах, особливо під час дистанційного навчання. Олександр Курко залучив 
дітей до фізкультхвилинок, які викликали в дітей позитивні емоції.

Марія Довгопола, член гуртка «Валеоклуб»

3
#SkovorodaFamilyday

3 грудня — унікальний день для сковородинівської родини. Ми відзначаємо подвійне свято: 299-ту річницю від дня народження 
Григорія Сковороди та 217-ту річницю з часу заснування alma mater.

У цей день до традиційних 
флешмобів у  соцмережах, 

зокрема «ПроцитуйСковороду» та 
#KhNPUmoments (поділіться най-
улюбленішими світлинами з ун-ту), 
долучилися тисячі студентів та 
викладачів нашого ун-ту, а на ф-тах 
пройшла низка цікавих заходів.

На базі каф. філософії історич-
ного ф-ту разом з Польським това-
риством філософської педагогіки 
імені Броніслава Ф. Трентовського 
відбулася VII-ма Міжнародна 
науково-практична конференція 
«Під знаком Григорія Сковороди. 
Зоряний час української культури». 
Тематична рубрика конференції 
була означена так: «Морально-
етичні імперативи сковороди-
нівської традиції». Творча спадщина 
Сковороди належить Україні й світові, 
а сам він — кожному з нас. Тематика 
доповідей, їх зміст розкрили досвід 
критичної саморефлексії філософської 
педагогіки не тільки на теренах України, 
але й у Польщі та Німеччині, що яскра-
во відобразилось у  тезах Кристофа 
Асмута  — д.  філос.  н., професора 
Берлінського технічного ун-ту, почесного 
доктора ХНПУ імені Г. С. Сковороди — 
під назвою «Фіхте і  сучасна освіта: 

універсальні моральні імперативи», 
у  доповіді «Морально-етична про-
блематика в  польській педагогіці» 
Штобрина Славомира — д. пед. н., про-
фесора Технічно-Гуманітарної Академії 
в  Бельсько-Бялій, голови Польського 
товариства філософської педагогіки імені 
Броніслава Ф. Трентовського, а також 
у доповіді член-коресп. НАПН України, 
професора, зав. каф. філософії Марії 
Култаєвої «Сковородинівська традиція 
і постконвенціональний патріотизм».

На ф-ті початкового навчан-
ня першокурсники стали члена-
ми гуртка «Ритор» і долучилися 
до мовно-риторичного прак-
тикуму «Іду за Сковородою». 
Керівник гуртка зав. каф. теорії 
і методики викладання філоло-
гічних дисциплін у дошкільній, 
початковій, і спеціальній освіті 
Лідія Петрівна Ткаченко провела 
заняття зі студентами й розка-
зала про риторичну концепцію 
Григорія Савича. У  науково-
методичному центрі читання 
дитячої книги студенти озна-
йомилися з виставкою книжок-
саморобок «Розкажіть дітям про 
Сковороду».

На українському мовно-
літературному ф-ті імені Г. Ф. Квітки-
Основ’яненка відбулась гостьова 
онлайнова лекція к. філол. н., доцен-
та каф. української літератури імені 
акад. Михайла Возняка Львівського 
ун-ту імені Івана Франка Назара 
Любомировича Федорука, автора 
монографії «Вінець і вирій українсько-
го бароко. Сім наближень до Григорія 
Скороводи». На онлайн-заході були 
присутні студенти й викладачі з різних 
куточків України.

хіх «наумовські читання»
23–24 листопада 2021 р. на фізико-математичному ф-ті ХНПУ імені Г. С. Сковороди відбулася ХІХ студентська науково-методична 
конференція «Наумовські читання».

Участь у пленарному онлайн-засідан-
ні взяли близько 70 слухачів, для 

яких із доповідями виступили: д. пед. н., 
проф., декан фізико-математичного ф-ту 
Н. О. Пономарьова «Студентські наукові 
конференції в підготовці майбутніх учи-
телів: досвід та перспективи»; д. пед. н., 
доц., проф. каф. освітології та інновацій-
ної педагогіки С. О. Васильєва «Загальні 
тенденції розвитку освіти в Україні на 
початок ХХІ століття»; учитель мате-
матики Харківської гімназії №46 імені 
М.  В.  Ломоносова І.  О.  Золотарьова 

«Організація самостійної освітньої діяль-
ності здобувачів освіти під час вивчен-
ня математики в умовах дистанційного 
навчання»; к. пед. н., доц. каф. математи-
ки Ю. С. Простакова «Шляхи реалізації 
вимог нового Державного стандарту 
базової середньої освіти при викладанні 
математики в 5-х класах»; д. пед. н., доц., 
зав. кафедри фізики В. В. Масич «Роль 
і місце робототехніки в процесі підготов-
ки майбутніх учителів фізики».

На секційних онлайн-засіданнях 
було презентовано та обговорено най-

кращі зі 110 поданих цього року допо-
відей здобувачів освіти всіх рівнів за 
напрямами: математичні студії (теорія 
та практика); математичні студії (істо-
рія та компаративістика); інноваційні 
технології в освітній практиці; фізика та 
робототехніка; освітні, педагогічні науки. 
Слід зазначити, що багаторічний досвід 
фізико-математичного ф-ту з підготовки 
та проведення студентських наукових 
конференцій засвідчує їх вагому роль 
у мотивуванні та залученні здобувачів 
освіти до науково-дослідної роботи.

Відкриті лекції

У І семестрі 2021/2022 н.р. здобувачі 
вищої педагогічної освіти на фізико-
математичному ф-ті залучалися до  
зустрічей з найкращими педагогами-
практиками, провідними освітянами, 
керівниками закладів освіти України 

24 вересня на каф. освітології та 
інноваційної педагогіки в рамках реа-
лізації освітніх програм з підготовки 
здобувачів ІІ (магістерського), ІІІ (освіт-
ньо-наукового) рівнів вищої освіти за 
спеціальністю 011 — освітні, педаго-
гічні науки відбулася гостьова лекція 
з теми «Окремі результати міжнарод-
ного дослідження якості освіти PISA-
2018» стейкголдера Т.С. Вакуленко — 
випускниці нашого ун-ту, к.  пед.  н., 
доцента, заст. директора Українського 
центру оцінювання якості освіти.

9 жовтня учитель математики, 
випускниця фізико-математичного 
ф-ту, Герой України Л. О.  Шитикова 
провела відкриту лекцію «Система 
підготовки вчителя математики до уро-
ків» для здобувачів І (бакалаврського) 
рівня вищої освіти 3 року навчання.

27 жовтня на кафедрі інформати-
ки проведено відкриту зустріч-диску-
сію для здобувачів освіти «Яким має 
бути успішний учитель?» з  Іриною 
Ждановою, засновницею та дирек-
торкою Наукового ліцею Чурюмова, 
присвячену огляду умінь і навичок, 
які необхідні сучасному успішному 
учителю, перспективам цифровізації 
освітнього процесу в закладах освіти, 
можливостям організації ефективного 
навчання з різних предметів у сучасну 
цифрову епоху, проблемним питанням 
використання смартфонів та інших 
мобільних пристроїв на уроках тощо.

Н. Пономарьова, декан фіз.-мат. ф-ту

Сковородинівський університет долучив-
ся до Всеукраїнського проєкту «Врятуймо 
освітян!», що був ініційований ЮНІСЕФ та 
МОН України з метою сприяння підвищен-
ню рівня імунізації працівників освіти.

22 листопада в актовій залі відбула-
ся відкрита лекція заступниці головного 
лікаря Кременчуцької міської дитячої 
лікарні, тренерки проєкту «Врятуймо 
освітян!» Надії Боровик щодо актуаль-
ності вакцинації від коронавірусної 
інфекції COVID-19. До заходу долучи-
лися ректорат, декани ф-тів, керівники 
структурних підрозділів, науково-

педагогічні працівники вишу. Під час 
відкритої лекції Надія Іванівна розвіяла 
найпоширеніші міфи про вакцинацію. 
Зокрема про те, що побічні реакції 
від вакцини набагато шкідливіші, ніж 
сама хвороба; що люди, які перенесли 
вакцинацію, «заразні» та потенційно 
небезпечні; що пацієнтам із хроніч-
ними захворюваннями вакцинацію 
проводити не можна та ін. Спікерка 
розповіла присутнім про особливості 
вакцинації різними видами препаратів 
і дала корисні поради. Завершився захід 
у форматі «Запитання-відповіді».

Ректор Юрій Бойчук подякував гос-
тям за дуже цікаву лекцію та вручив 
почесну подяку від колективу ун-ту. 

25 листопада відбулася відкрита лекція 
д. філол. н., проф. українського відділення 
каф. філології Закарпатського угорсько-
го ін-ту ім. Ференца Ракоці ІІ Лариси 
Вікторівни Кравець.

До зустрічі доєдналися не лише 
освітяни ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 
але й  представники інших україн-
ських вишів: Тернопільського наці-
онального педагогічного ун-ту імені 
Володимира Гнатюка, НУ цивільного 
захисту України, Державного біотехно-
логічного ун-ту, Національного педаго-
гічного ун-ту імені М.П. Драгоманова. 
Тема лекції: «Мовна агресія в політич-
ному інтернет-дискурсі». Актуальність 
цієї теми зумовлена викликами 
нашого часу, характерними рисами 
якого є стрімкий розвиток цифрових 
технологій, що дедалі більше стають 
невід’ємною частиною нашого повсяк-
денного життя зі своєрідним ядром — 
соціальними мережами. Під час диску-
сії було обговорено, якими маркерами 
послуговуватися, щоб ідентифікувати 
«мову ненависті/ворожнечі»: слова зі 
сталою негацією: пейоративи, лайли-
ва та обсценна лексика, вульгаризми, 
еративи тощо; слова з набутою негаці-
єю: метафори, іронія й сарказм, мето-
німії, етнофолізми та ін.

Основним меседжем спілкування 
стало те, що ми не повинні забувати 
правила гуманізму та моральні заса-
ди, щоб жити в гармонії із собою та 
оточенням. Студенти вдячні спікерам 
за надану можливість долучитися до 
обговорення такого надважливого 
суспільного питання.
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Хроніка
23 листопада клубом техніч-

ної історії «Шерман» ХНПУ імені 
Г. С. Сковороди за підтримки дека-
нату історичного ф-ту було відкрито 
виставку «Технології в стилі вінтаж». 
Експонатами виставки стали зразки 
електричної, побутової та офісної 
техніки ХХ століття, яка вироблялась 
та використовувалась в Україні. Гості 
виставки мали змогу познайомитись 
із маловідомими сторінками техніч-
ної історії України та побачити її ево-
люційний шлях.

24 листопада студенти кафедри 
дизайну взяли участь у  виставці 
«ЕкоАрт-перетворення», яка про-
йшла в Центрі Культури і мистецтв 
за підтримки Ганни Михайлової, 
директорки рекламної агенції 
«Ірис». Дипломи учасників отрима ли 
К. Кушко, В. Бондаренко, М. Тимчен-
ко, Н.  Маслій, О.  Таранущенко, 
А. Харченко, О. Бєлогурова, В. Кузіна, 
П. Казмірчук, М. Тининика.

26 листопада в  межах Все-
української онлайн-кампанії «16 днів 
проти насильства» відбувся телеміст 
«Дій проти насильства!»

До заходу долучилися студентська 
молодь та експерти-представники 
правоохоронних органів та грома-
дянського суспільства, дотичних до 
проблематики попередження та про-
тидії всім формам насильства. Під час 
онлайн-зустрічі команди з 4 учасників 
презентували 3 кроки, необхідні для 
досягнення «нульової» толерантнос-
ті до всіх форм насильства в суспіль-
стві та тематичний кахут. До команди 
Сковородинівського ун-ту долучили-
ся: Олена Бабак, Аліна Єременко, 
здобувачки І рівня вищої освіти 4-го 
року навч. фізико-математичного ф-ту 
та Даніїл Топчій, Катерина Шидич, 
здобувачі ІІ рівня вищої освіти 1-го 
року навч. історичного ф-ту, які 
завдяки своїй продуктивній команд-
ній роботі вибороли І місце.

3 грудня в  Харківській облас-
ній філармонії пройшла урочиста 
церемонія нагородження з  наго-
ди Міжнародного дня волонтера. 
Волонтерів Харківщини зі святом 
привітали керівник Харківської ОДА 
Олександр Скакун і  голова облас-
ної ради Тетяна Єгорова-Луценко. 
Вітаємо нашу колежанку к. пед. н., 
доцентку кафедри освітології та 
інноваційної педагогіки Анжелу 
Денисенко з відзнакою «Волонтер 
року».

5 грудня в Харківській обласній 
раді відбулася ознайомча екскурсія 
для студентів-політологів ХНПУ імені 
Г. С. Сковороди. Студенти ознайоми-
лися з основними аспектами діяль-
ності облради: з порядком підготов-
ки пленарних засідань, документоо-
бігом, роботою депутатів у постійних 
комісіях та виконавчого апарату 
ради. Студенти вдячні виконавчому 
апарату та пресцентру Харківської 
облради за змістовну та чудову екс-
курсію. 

Практика

соціальна робота —  
це поклик серця

На ф-ті психології і соціології в студентів другого курсу спеціальності «Соціальна 
робота» почалася практика з дисципліни «Опіка та піклування».

На базі Благодійного фонду 
«Карітас Харків» було проведе-

но спільний з нашими партнерами 
онлайновий соціально-виховний 
захід на платформі Zооm з групою 
дітей з особливими освітніми потре-
бами. Здобувачі вищої освіти підго-
тували сценарій «Подорож до краї-
ни Добряндії», за допомогою якого 
вдалося занурити дітей у світ дива 
та казки. Ведучими та головними 
розробниками сценарію були Анна 
Гончарова та Ганна Жигилій. А май-
стер-класом із виготовлення з кольо-
рового паперу хом’ячка, який дуже 
сподобався дітям, керували Ганна 
Жигилій та Андрій Лейба. Аліса 
Чернушенко представила дітям пере-
гляд епізодів з мультфільмів. Карина 
Вазуля створила та допомагала 
розв’язувати маленьким учасникам 

заходу цікавий кросворд. Щоб діти 
трішки відпочили від завдань, Марина 
Долобовська та Вікторія Щетина про-
вели вправи на дрібну моторику рук 
та розминку. Цікаві загадки підготу-
вали Наталія Коловоротна та Ганна 
Чеховська. Поліна Аксакова ство-
рила неперевершену презентацію, 
яка мала доступну та цікаву форму 
для взаємодії з дітьми з особливими 
освітніми потребами.

Дітям дуже сподобався захід, який 
підготували студенти 22 групи разом 
з керівником Валентиною Вікторівною 
Костіною. У студентів також залиши-
лося безліч вражень від спілкування 
з дітьми, які надихнули їх на подальшу 
роботу, адже соціальна робота — це 
поклик серця!

Наталія Коловоротна,  
студентка 22 групи

Дослідження

чи такі різні україна і бахрейн?
Протягом онлайн-навчання 2020–2021 рр. виникло багато питань у всьому світі, 
як краще навчати.

Задля відповіді на ці питання разом 
із колегами було проведено широ-

комасштабне тривале дослідження 
між викладацьким складом в Україні, 
координатором якого була проф. 
І.І. Костікова, і на Близькому сході, у кра-
їнах Перської затоки (Бахрейн) на чолі 
з координатором проф. Г. Тауфік-Гайл. 
Було досліджено погляди викладачів 
двох різних культур — заходу і сходу — 
на онлайнове навчання. Проте чи такі 
вже різні ці погляди? Дослідження 
показало, що загальним є ставлення 
викладачів обох культур до онлай-
нового викладання, а саме: спільним 
виявилося збільшення часу викладачів 
на підготовку матеріалу, цифрової доку-
ментації, проведення онлайн-навчан-
ня (6–12 годин на день); однакові для 
викладачів труднощі, зокрема стрес 
через локдаун, страхи за здоров’я своє 
та рідних, брак часу для родин і дітей 
під час онлайнового навчання. Так само 
однаковим для заходу і сходу виявило-
ся впровадження інтерактивних форм 
онлайн-занять, різні цікаві форми 

занять (конкурси, проєкти, вікторини, 
квізи, загадки), які допомагали виклада-
чам не втрачати зворотній зв’язок зі сту-
дентами. Однаковим виявився сумнів 
викладачів у доброчесності складання 
студентами іспитів онлайн, справед-
ливість екзаменаційного оцінювання 
тощо. Але діаметрально протилежним 
виявилася готовність викладачів до 
цифрової освіти на початку онлайн-
занять, відносини «викладач-студент» 
та ряд інших питань.

У чому  ж різниця заходу і  сходу 
в  цих питаннях? Детально описано 
в  дослідженні Taufiq-Hail  G. Al-M., 
Sarea A., Kostikova I. (2021). Academic 
Staff Perceptions on Students&apos; 
Traditional Assessment Transformations 
Towards Online Evaluation During 
Covid-19 Pandemic in Higher Education: 
A Preliminary Study from Two Diverse 
Cultures. Sustainable Leadership and 
Academic Excellence International 
Conference, Bahrain, November, 9–11, 
2021. https://slae. uob. edu. bh/

І. І. Костікова, д. пед. н., проф.

Студенти змагаються
11 листопада в межах відзначення Дня української писемності та мови, Всесвітнього 
дня науки на українському мовно-літературному ф-ті відбувся перший етап 
ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської моло-
ді імені Тараса Шевченка. 

30 учасників і учасниць конкурсу змагалися, щоб отримати путівку в наступ-
ний  етап. Отже, за рішенням компетентного журі призові місця посіли: 
І місце — Крістіна Гусенко (41 Ф), ІІ — Євгенія Мороз (21Ф), Валерія Мороз 
(13 с/о), ІІІ місце — Влада Ситник (51Ф). Вітаємо переможниць і бажаємо їм 
успіху на обласному етапі конкурсу, який відбудеться онлайн на базі ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди. 

18 листопада в ХНПУ імені Г.С. Сковороди відбувся І етап Міжнародного конкурсу 
знавців української мови імені Петра Яцика.

На базі ХНПУ імені Г.С. Сковороди конкурс у режимі онлайн організували 
викладачі каф. української мови та каф. українознавства і лінгводидакти-
ки українського мовно-літературного ф-ту імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка. 
Майбутні філологи та студенти нефілологічних спеціальностей продемон-
стрували національну свідомість, громадянську позицію, патріотизм, а також 
єдність з усіма, хто любить і шанує українське слово.

Переможцями цього етапу стали: І місце — Крістіна Гусенко (41 Ф), ІІ місце — 
Марія Михайленко (51 Ф), ІІІ місце — Анастасія Дечко (51Ф). Наступним етапом 
для дівчат стане участь в обласних змаганнях, що відбудуться на базі ХНУ імені 
В.Н. Каразіна.

Юлія Лебеденко, коорд. з наук. роб. укр. мовно-літ. ф-ту ім. Г.Ф. Квітки-Основ’яненка

Спорт
20 листопада у м. Херсон здобувач вищої освіти 22 групи ф-ту ФВ і спорту 

Кирил Огарь виборов бронзову нагороду Міжнародного турніру з вільної 
боротьби, присвяченого пам’яті І. Кулика.

20–21 листопада на Кубку України з греко-римської боротьби серед юніо-
рів у Харкові переміг Руслан Абдієв, здобувач 22 гр. ф-ту ФВ і спорту.

5 грудня здобувачі вищої освіти ф-ту ФВ і спорту ХНПУ імені Г. С. Сковороди 
взяли участь у Всеукраїнському фестивалі студентських команд з чирлідингу, 
у м. Києві та завдяки напруженій роботі тренерів, доцентів Юлії Голенкової, 
Тетяни Кравчук, Ніни Санжарової здобули Кубки в таких категоріях: pom dance, 
cheer dance double, urban cheer double, cheer dance solo.

Студент ф-ту ФВ і спорту ХНПУ імені Г. С. Сковороди Іван Агапов став пере-
можцем Міжнародного турніру з боксу серед молоді на призи переможця 
Олімпійських ігор Андрія Котельника у Львові.

4
Конкурс перекладів

переклаДачі керують  
поДорожами слів світом
20 листопада відбулося підбиття підсумків ІІ Всеукраїнського конкурсу 
українсько-китайських перекладів, присвячений 10-й річниці встановлення 
відносин стратегічного партнерства між Україною та Китайською Народною 
Республікою.

Організаторами конкурсу виступили 
МОН України, Посольство Китайської 

Народної Республіки в Україні, Українська 
асоціація викладачів китайської мови, 
Тяньцзінський ун-т іноземних мов та 
Київський ун-т імені Бориса Грінченка. 
До конкурсного комітету надійшло 190 
оригінальних студентських робіт з  15 
ЗВО України. Незалежне професійне журі 
відзначило кращі роботи, серед яких 
і переклади наших студенток з ф-ту іно-
земної філології. У старшій групі ІІІ місце 
посіла Ірина Селіверстова, у молодшій — 
ІІ місце в  Олени Манойло, а  ІІІ місце 
в  Нарміни Нахметової. Призери кон-
курсу отримали особливі відзнаки журі. 
Пропонуємо нашим читачам інтерв’ю 
викладача китайської мови каф. східних 
мов Наталії Самойленко з  призерами 
конкурсу Оленою Манойло та Нарміною 
Нахметовою.

Н. С.: Дівчата, чому ви вирішили брати 
участь у конкурсі й чи складно було пере-
кладати тексти з китайської?

Нарміна: Я вже брала участь у конкурсі 
перекладу минулого року. Якщо порівня-

ти завдання, то цього разу переклад був 
трохи складнішим. Але все одно це було 
гарною практикою й перевіркою мого 
рівня володіння китайською мовою.

Олена: Для мене, студентки, що вивчає 
другий рік китайську мову, конкурс пере-
кладу був можливістю перевірити та навіть 
покращити свій рівень знань. Звичайно, 
виникали деякі труднощі, наприклад, 
з перекладом багатозначних китайських 
слів. Найважчим для мене було дібрати 
правильні значення слів та знайти синоні-
ми, що могли б покращити звучання тексту. 
Але в кожних труднощах є свої плюси, бо 
завдяки цьому, я запам’ятала нові слова, 
що допоможуть збагатити мою усну мову 
в майбутньому.

Н. С.: Які завдання ви отримали? Про 
що були тексти?

Олена: Я  отримала дитячий роман, 
написаний Едмондо де Амічісом, італій-
ським письменником, який свого часу 
був перекладений китайською мовою. 
Було дуже цікаво перекладати його укра-
їнською та водночас дізнаватися про 
шкільне життя в Італії, описане у творі.

Нарміна: Я  перекладала уривок 
з роману тайванської письменниці Лінь 
Хайінь «Мої спогади про старий Пекін», 
у якому описано історію дитинства дівчин-
ки Лін Іньцзи та зображено ностальгію 
автора за дитинством і  тугу за старим 
Пекіном.

Н. С.: Як відбувалася урочиста церемо-
нія нагородження переможців конкурсу?

Олена: 29  листопада пройшла уро-
чиста церемонія нагородження. На 
жаль, онлайн, але було дуже цікаво взяти 
в ній участь. Представники Посольства 
Китайської Народної Республіки вітали нас 
із перемогою та спонукали до подальшо-
го розвитку китайської мови, бо завдяки 
цьому відкриваються нові горизонти та 
шляхи до навчання в КНР, про яке мріє 
кожен студент, що вивчає цю мову. Ми 
дуже вдячні китайському Посольству 
за чудову можливість спробувати себе 
в художньому перекладі та обов’язково 
будемо брати участь у цьому конкурсі 
наступного року.

Підготувала Наталія Самойленко,  
викладач каф. східних мов

Портрет науковця

люДей нецікавих у світі немає
Усе професійне життя Ірини Скразловської пов’язане з нашим ун-том, який вона закінчила у 2002 році. 
У цьому році Ірина стала кращою в рейтингу науковців кафедри східних мов ф-ту іноземної філології.

— Ірина, чому з 10 мов, які вивча-
ють на ф-ті, Ви обрали саме турецьку?

— Це був «напівусвідомлений» вибір, 
а любов до турецької мови та культури 
прийшли до мене вже в процесі навчан-
ня, і так сталося, що турецька стала спра-
вою мого життя. Я вже близько 20 років 
працюю викладачем турецької, постійно 
вдосконалюю навички володіння цією 
мовою, займаюся перекладами наукової 
та художньої літератури, перекладала 
для багатьох представників турецького 
бізнесу та державних структур, співпра-
цювала як перекладач з муніципалітетом 
міста Харкова. У 2005 році після моєї 
поїздки в складі делегації від Харківської 
міськради як перекладача декілька сту-
дентів та викладачів нашого відділення 
були запрошені (завдяки переговорним 
здібностям Ірини — автор І. Б.) на тижне-
ву навчальну екскурсію до Стамбулу, де 
ми заринулись у його дивовижну чарівну 
атмосферу. З того часу Стамбул — моє 
кохання й натхнення.

— Які мови ще вам цікаві?
— Я добре володію англійською, 

а у 2008 році в мене був дуже цікавий 
досвід знайомства з китайською мовою 
та культурою, під час викладання росій-
ської мови в одному з університетів-парт-
нерів нашого вишу в Кітаї.

— Ваші наукові інтереси пов’язані 
з філологією?

— Так, у 2011 році я закінчила аспі-
рантуру на каф. російської мови нашого 
ун-ту. Саме в той час мою увагу привер-
нули турецькі антропоніми, прозорість 
їхньої етимології (чимало з них входять 
до словникового складу сучасної турець-
кої мови) та їхня кількість (близько 4000 
чоловічих та жіночих особових імен), 
тому з 2016 року я повністю присвятила 
себе дослідженню турецьких особових 
імен. У травні цього року успішно захис-
тила дисертацію з турецької мови в КНУ 
імені Тараса Шевченка. Хотіла щиро 
подякувати моєму науковому керів-
никові Олені Петрівні Карпенко, моїм 
колегам з каф. східних мов, а також усім, 
хто допомагав та підтримував мене на 

цьому доволі довгому шляху. Турецькі 
науковці зацікавилися новими підхода-
ми до вивчення турецьких особових імен 
і запропонували видати в Туреччині мою 
монографію за матеріалами дисертацій-
ної роботи, що й було зроблено влітку 
цього року. Наразі коло моїх наукових 
інтересів — це ономастика, лінгвокуль-
турологія, лінгвопрагматика, поетичний 
синтаксис, проблеми перекладу. Я є авто-
ром більш ніж 60 наукових статей, декіль-
кох розмовників та навч. посібників 
з лінгвокраїнознаства Туреччини. За роки 
викладацької діяльності в мене назбира-
лося багато напрацювань з різних дис-
циплін, тому планую підготувати й видати 
навч. посібники з ділової турецької мови 
та перекладу з/на турецьку.

— Розкажіть про роботу в Ту рець-
кому культурному цент рі, велика роль 
у створенні якого, наскільки мені відо-
мо, належить Вам.

— У 2010 році за підтримки 
По сольства Республіки Туреччина 
в  Україні та за фінансової допомоги 
Харківського філіалу Асоціаії україн-
ських та турецьких бізнесменів на базі 
нашого ун-ту було відкрито Турецький 
культурний центр, а мене призначено 
відповідальною за його роботу. Завдання 
нашого центру — сприяння розвитку 
добросусідських відносин між Україною 
та Туреччиною; ознайомлення студентів 
нашого ун-ту та всіх харків’ян з культу-
рою, мовою та літературою Туреччини. 
Ми проводимо концерти, виставки 
творчих робіт, майстер-класи, літера-
турні вечори, конкурси, відкриті лекції 
з географії, культури та історії Туреччини. 
Наразі в нас у розробці є дуже цікавий 
творчий проєкт — видання збірки пере-
кладів творів турецьких поетів ХХ-ХХІ 
ст. Перекладачами виступили студен-
ти нашого та двох київських вишів, які 
взяли участь у конкурсі, організовано-
му нашим центром. У збірці будуть над-
руковані й  декілька моїх перекладів. 
Дизайн обкладинки спеціально для нас 
розробив професор каф. графічного 
дизайну Ун-ту імені 9-го вересня пан 

Фуат Акденізлі. Посольство Турецької 
Республіки в  Україні вже пообіцяло 
допомогти з виданням цієї збірки.

— Чи змінились форми співробіт-
ництва з Туреччиною під час каран-
тину?

На жаль, у зв’язку з пандемію корона-
вірусу я не поїхала за програмою академ. 
обміну на місячне стажування до Ун-ту 
Киркларелі. Але перехід усього світу до 
дистанційного навчання має й позитивні 
наслідки для освітян. Чимало турецьких 
ун-тів почали запрошувати відомих 
турецьких науковців лекторами для 
онлайнового навчання. Так ми зі сту-
дентами старших курсів цієї весни про-
слухали цикл лекцій з тюркології в Ун-ті 
імені 19-го травня м. Самсун та отримали 
сертифікати слухачів. Зручно стало брати 
участь і в міжнародних конференціях, 
які наразі здебільшого проводяться 
в онлайн-форматі: ми отримуємо доступ 
до спілкування з видатними науковцями 
та цікавими лекторами, навіть не вихо-
дячи з дому.

— У вас є хобі?
— Дуже полюбляю вишивати, виро-

щувати квіти, трошки малюю, не уявляю 
життя без книг, обожнюю подорожі, доро-
гу, насолоджуюсь прогулянками на при-
роді. В останні роки мене все більше тур-
бують проблеми екології, ми обговорює-
мо ці теми зі студентами на заняттях і під 
час кураторських годин. Користуючись 
нагодою, пропоную на розсуд нашого уні-
верситетського товариства таку ініціати-
ву. Кожен випускний курс може залишити 
пам’ять про себе, висадивши дерева на 
території нашого ун-ту чи десь в іншому 
місці, і з часом сформується такий собі 
«Сад випускників».

— Ваші новорічні побажання коле-
гам.

— У новому році бажаю всім колегам 
і студентам миру, добробуту, здоров’я, 
тепла й  любові від близьких і  рідних 
людей, нових професійних досягнень, 
яскравих подій, цікавих знайомств, здій-
снення мрій і радості щодня.

Розмовляла Ірина Бикова

Конкурс

зорицвітова веселка
4 грудня в Харкові відбувся І Відкритий багатожанровий конкурс мистецтв «Зорицвітова веселка».

Конкурс організовано за ініціативи 
каф. хореографії (автор ідеї — Ольга 

Лиманська) ХНПУ імені Г. С. Сковороди 
та проведено в  КЗК Муніципальний 
центр культури та аматорського мис-
тецтва (директор А. А. Шинкаренко). 
Мета конкурсу — пошук та залучення 
дітей і молоді до занять хореографі-

єю, підтримка талантів, популяризація 
хореографічного мистецтва. У конкур-
сі взяли участь 24 творчі колективи, 
понад 100 учасників у таких номінаціях: 
хореографія (народна, бальна, класич-
на, сучасна), художнє слово, циркове 
мистецтво. У рамках конкурсу відбувся 
майстер-клас із сучасного танцю, який 

провела Наталія Науменко  — здо-
бувач І (бакалаврського) рівня вищої 
освіти 4-го року навч. Учасники та гості 
конкурсу взяли участь у незабутньому 
флешмобі «Танцюймо разом!», який про-
вели здобувачі І (бакалаврського) рівня 
2-го року навч. спец-сті «Хореографія» 
Валерія Нартова та Єлизавета Ващенко.


