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Газета Харківського національного
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

з новим навчальним роком 2022-23!
Шановні сковородинівці!

У

зв’язку зі складною безпековою ситуацією та очікуваними проблемами з опалювальним сезоном у Харківському регіоні
в університеті навчальний рік для студентів
старших курсів розпочинається з 15 серпня. Для першокурсників університет відчинить двері з 15 вересня. Перший семестр
маємо закінчити 30 листопада. Зимові канікули заплановані з 1 грудня по 14 лютого.
Другий семестр буде тривати з 15 лютого
по 30 червня.
Дорогі друзі! Від нашої продуктивної
праці, максимального об’єднання спільних зусиль залежить утвердження цінності
педагогічної освіти і вчительської професії. Пишаюся нашим прекрасним сильним
колективом, який вміє працювати задля
розвитку рідного університету, підвищен-

24 серпня

ням його рейтингу в національній системі вищої освіти, позитивним змінам його
освітнього профілю і конфігурації у світлому майбутньому, яке скоро настане!
Перед нами стоїть багато завдань, які
потребують максимуму відповідальності
й професіоналізму. Хочу побажати всім
вдало завершити надзвичайно непросту
вступну кампанію, ефективно організувати навчальний рік, послідовно реалізовувати політику успішного розвитку
університету.
Бажаю кожному творчих сил, енергії
й оптимізму, досягання сміливих цілей
і професійних висот, міцного здоров’я
і найголовніше — Миру в Україні!
Щиро — ректор університету
Юрій БОЙЧУК

Повертаємося до навчання

15 серпня починається новий навчальний рік у старшокурсників нашого університету в складних воєнних умовах. Але студенти різних
факультетів, з якими ми спілкувались, налаштовані на навчання.

О

лександра Саккер, ф-т початкового навчання: «24 лютого війна розлучила мене з моїм
факультетом, моєю групою, моїми
друзями. Нас ниткою протягнули по
всій Україні та Європі, ми всі в різних куточках, але нас об’єднує та
сама ниточка під назвою ХНПУ. Моє
серце розбилося, коли ворожа ракета зруйнувала частину корпусу, але
я вірю й чекаю повернення в рідні
стіни ун-ту. Я чекаю на навчання, як
не чекала ніколи. Уявляю, як зайду
в деканат і міцно буду обіймати всіх,
хто так уважно підтримував нас, студентів, коли наші
думки й серця були сповнені зневіри. Дуже чекаю на
зустріч із друзями та викладачами. Хочу збагачувати
свої знання та будувати освіту й далі, адже освіта
збереже Україну!».

Анастасія Козачек, укр. мовнолітературний ф-т: «На жаль, війна
зруйнувала мрії та плани кожного.
Але треба жити та розвиватися далі.
Мої літні канікули пройшли в рідному
Харкові, де щоночі чути вибухи — то
дуже близько, що падаєш на підлогу, то,
навпаки, далеко. Ці всі події вплинули
на мій моральний стан. Щоночі я молю
Бога, щоб ракети не прилетіли в будинок. Радію, що разом зі своєю любою
сім’єю, на жаль, неповною. Мій брат та
дядько захищають нашу державу, але
я вірю, що зовсім скоро вони повернуться живі та здорові. Я вже дуже хочу, щоб розпочалося навчання. Сумую за викладачами та одногрупниками. А ще я дуже засмучена, що зруйновано наш
любий університет. Я так мало часу провела саме в тих
затишних стінах. Але ми сильний народ. Переможемо
та все відбудуємо».
Самойлов Роман, чемпіон
України з фехтування, дворазовий призер Кубків Світу,
член збірної команди України
з юніорів, студент 2 курсу ф-ту
ФВ та спорту: «По-перше, величезне дякую всім бійцям, які
боронять незалежність України
та вічна пам’ять усім, хто віддав
своє життя за нашу свободу!
По-друге, мені дуже шкода, що
сталося з нашим ун-том, але

я впевнений, що все
відбудуємо!
Я дуже хочу продовжувати навчання,
яке, на мою думку,
було максимально
результативним, ураховуючи всі обставини. Хочу подякувати
всім викладачам за їхню неосяжну й тяжку працю,
за розуміння ситуації, за знаходження спільної мови зі
студентами. Щодо студентів нашого ф-ту, то більшість
із нас докладали неймовірних зусиль, щоб повністю
виконувати свої навчальні обов’язки.
Пару слів про спорт. Виникли колосальні проблеми з місцем для тренувань та фінансуванням.
Наприклад, мій фехтувальний зал зараз повністю
зруйнований. Але відчувається величезна підтримка
збоку інших країн та наших федерацій. Перші активно допомагають з підготовкою до важливих стартів,
запрошуючи на свої спортивні бази та тренувальні
збори. Наші федерації шукають різних спонсорів та
ведуть перемовини з організаторами змагань. Таким
чином я зі своєю командою готувався до Чемпіонату
Світу в Ізраїлі, кошти на який зібрала наша федерація. Дякую всьому тренерському складу, федерації
фехтування Ізраїлю та кожному, хто донатить на
благо України в різних сферах. Відчуваю величезну
гордість за всіх спортсменів, які продовжують
тренуватися, виступати на змаганнях та піднімаються на сходи п’єдесталу, заявляючи про
сильну й незламну козацьку націю! Слава Україні!»

Пряма мова

Харків завжди був студентською столицею,
таким він і буде надалі

13 липня 2022 року Міністр науки і освіти Сергій Шкарлет, перебуваючи з робочим візитом на Харківщині, так охарактеризував ситуацію щодо стану закладів освіти в регіоні.

С

ергій Шкарлет: «Провели нараду з начальником
Харківської ОВА Олегом Синєгубовим, народними депутатами, керівництвом ГУ ДСНС та ГУ
Нацполіції в Харківській обл., а також директорами
департаментів освіти і науки облради та міськради. Обговорили масштаби пошкоджень і руйнації
закладів освіти, безпекову ситуацію в регіоні та
формат початку навчального року.
Попри щоденні ракетні удари та артилерійські
обстріли навчальний рік у школах Харківщини
розпочнеться. Ураховуючи безпекову ситуацію на
Харківщині, це має бути виключно онлайн-режим.
На жаль, станом на сьогодні, саме в Харківській
області найбільша кількість пошкоджених та зруйнованих закладів освіти з усієї України. Так із 715
закладів загальної середньої освіти — 223 пошкоджені або повністю зруйновані. Незалежно від
формату освітнього процесу кожний заклад освіти
повинен бути готовий до навчання. Усі учні цих шкіл
мають бути охоплені освітнім процесом, а вчителі,
наскільки це можливо, залучені до викладання.
Наш спільний обов’язок забезпечити безперервність навчання, і до цього потрібно поставитися надзвичайно відповідально. Особливість освітнього
процесу полягає в його безперервності, тому надважливо розпочати навчання вчасно і організовувати його максимально наближено до довоєнного.
Передусім маємо пам’ятати: життя і здоров’я кож-

ціонували 24 ЗВО державної та комунальної форм
власності. Нині 21 заклад відчув на собі агресивні дії
країни-окупанта. Ущент зруйновано один із навчальних корпусів ХГУ імені В.Н. Каразіна, значних пошкоджень зазнали ХНПУ імені Г.С. Сковороди, коледж
ХНУ міського господарства імені О.М. Бекетова,
спорткомплекс Національного технічного ун-ту
«Харківський політехнічний інститут». Унікальні експериментальні бази цих закладів віднесені до таких,
що становлять національне надбання держави. Ун-ти
не один рік поспіль посідали гідні позиції в українських і міжнародних рейтингах закладів вищої освіти.
Закликав ректорів відповідально поставитися до
На передньому плані О. Синєгубов, С. Шкарлет, Ю. Бойчук необхідності фіксувати руйнування будівель та знищення матеріально-технічної бази. Документування
ної людини — це найцінніше! Окремо обговорили дій воєнних злочинців стане важливою доказовою
безпекову ситуацію для всіх учасників освітнього базою у відновленні справедливості для України.
процесу, адже сьогодні Харків є тим містом, де
Акцентував увагу і на забезпеченні першочерговощодня вчиняються воєнні злочини і злочини проти го переведення на вивільнені місця державного (регілюдяності. Окупанти цілеспрямовано обстрілюють онального) замовлення здобувачів освіти з-поміж
внутрішньо переміщених осіб та дітей учасників
заклади освіти та мирне населення.
Зустрівся з керівниками закладів вищої освіти бойових дій, зарахованих до ЗВО в минулих роках.
Харківської області, з якими обговорили підготовку до Невідкладно переводити на місця державного (регінового навчального року, роботу приймальних комісій онального) замовлення дітей загиблих захисників
в умовах воєнного стану, масштаби пошкоджень і руй- і захисниць України, які були зараховані до ЗВО
нувань закладів освіти внаслідок військової агресії рф, в минулих роках.
а також першочергові заходи для їхнього відновлення.
Харків завжди був студентською столицею, таким
До повномасштабного вторгнення рф в області функ- він і буде надалі».

день
незалежності україни
Урочисті акорди
життя бакалаврів

Попри всі складнощі нашого часу на факультетах ун-ту відбулись урочисті випуски
та вручення довгоочікуваних дипломів випускникам-бакалаврам 2022 року.
29 червня на ф-ті іноземної філології відбувся випуск бакалаврів.
Незвичний формат дистанційного свята, віртуальна актова зала й наші
бакалаври з усього світу (Україна, Австралія, Польща, Німеччина, Чехія,
Хорватія….) Єдине, що залишається непорушним, — це затишна атмосфера
Сковородинівської родини! Це свято радості від пройденого шляху й суму від
фінальних акордів студентського життя.
З привітальним словом до випускників звернувся ректор ун-ту Юрій
Дмитрович Бойчук, керівний склад і викладачі ф-ту. Упродовж свята випуск
ники згадали свої роки навчання. Лунав сміх і були сльози.
Зичимо нашим бакалаврам озиратися навколо, щоб не пропустити свої
вершини! Зичимо сил і наснаги прокладати і проторювати свій шлях уперед!
Зичимо цікавих життєвих і професійних мандрів!
29 липня на ф-ті мистецтв проведено урочисту
церемонію вручення перших бакалаврських дипломів випускникам зі спеціальності «Хореографія».
В університетській виставковій залі у святковій обстановці з вітальним напутнім
словом звернувся до
випускників та їхніх батьків
в. о. декана ф-ту Володимир
Фомін.
У Сковородинівському ун-ті відбулася урочиста церемонія вручення
дипломів бакалаврів іноземним студентам.
Цьогоріч уже дипломовані й кваліфіковані молоді фахівці-іноземці є майже
на кожному ф-ті ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Випускниками бакалаврату
стали 129 студентів із 4 країн світу: Турецької Республіки, Туркменістану,
Азербайджанської Республіки, Китайської Народної Республіки. Довгоочікувані
дипломи про здобуття вищої освіти вручено за спеціальностями: «Історія»,
«Філологія», «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Фізика», «Хімія»,
«Біологія», «Право», «Музичне мистецтво», «Хореографія».

Привітав особисто випускників із успішним завершенням навчання та закликав не зупинятися на досягнутому ректор ун-ту Юрій Бойчук. Проректорка
з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Світлана Бережна також
виказала щирі вітання новоспеченим бакалаврам та запросила їх до продов
ження навчання в магістратурі.
Дорогі випускники, чекаємо на вас у магістратурі рідної альма-матер
для подальшого зростання!
Юлія Клименко, керівник Пресцентру ун-ту
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університет не зупинив
свою одвічну місію

Сковородинівський університет для багатьох тисяч випускників є альма-матір’ю,
це місце особистого і професійного зростання, становлення щасливої долі кожного.

У

ніч з 5 на 6 липня в навч. комплекс по
вул. Валентинівській, 2 було пряме
ракетне влучання. Унаслідок потужного
вибуху повністю знищено корпус А заг.
площею 6000 м2. Зокрема центральний
хол з гардеробом, музей історії університету, редакцію газети «Учитель», залу
засідань, три лекційні аудиторії, лабораторію технічних засобів навчання,
частину приміщень наукової бібліотеки.
Вибуховою хвилею вибито майже 4 тис.
кв. м. вікон в корпусах Б і В та оранжереї
з унікальною колекцією тропічних рослин. З 215 композицій віконних вітражів,
які репрезентують історію розвитку
ун-ту і концепцію духовного простору
Автор — Нікіта Тітов,
України, повністю знищено 123 вітражі.
випускник ф-ту мистецтв
Усі члени сковородинівської спільноти з болем у серці сприйняли звістку про
страшні події в ун-ті. Попри все університет не зупинив свою роботу, ми продов
жуємо виконувати свою одвічну місію з підготовки вчителя.

Випуск-2022 в університеті-побратимі

20 липня ректор Юрій Бойчук та проректорка з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Світлана Бережна в прямому
етері долучилися до урочистої церемонії випуску-2022 в університеті-побратимі Кардіфф Метрополітен (Cardiff Metropolitan
University) (Велика Британія).

С

вятковий захід відбувся
у Національному музеї Уельсу
в Кардіффі за участю перших осіб міста,
ради управління ун-том, почесних професорів, випускників, партнерів та друзів
ун-ту. Віцеканцлерка Кардіффського
ун-ту Кара Ейчісон у своїй урочистій
промові виказала слова підтримки
на адресу Сковородинівського ун-ту
і пообіцяла всіляко підтримувати та
продовжувати співробітництво між
нашими вишами.
З теплими побажаннями до
випускників Кардіффського університету-2022 звернувся ректор Юрій
Бойчук: «…Випускникам бажаю
з ентузіазмом і натхненням виконувати покладену на них місію, а професорсько-викладацькому складу —

зберігати та плекати ваші академічні
традиції.
Хочу висловити щиру подяку за початок співпраці між Кардіфф Метрополітен
Університетом та Харківським національним педагогічним університетом
імені Г.С. Сковороди. Дуже цінуємо,
що Кардіффський столичний ун-т простягнув руку допомоги в найважчі часи
в історії нашого ун-ту — у період цинічної та жорстокої російської агресії проти
України».
Юрій Дмитрович щиро подякував представникам британського
вишу-побратиму за спільну роботу
над планом повоєнної відбудови
Сковородинівського ун-ту. Ректор
побажав всім миру та наголосив на
необхідності об’єднання всіх націо-

нальних розбудов освітніх систем для
його забезпечення як основи подальшого цивілізаційного розвитку.
Переклад для учасників міжнародної зустрічі забезпечила доц. кафедри
англійської філології Ганна Крапівник.
Сковородинівський університет
вдячний #CardiffUni за унікальну
можливість долучитися до урочистостостей з нагоди випуску-2022.
Висловлюємо щиру подяку нашим
британським партнерам за підтримку
в надскладні часи!
Віримо, що вже скоро ми зустрінемось у реальному вимірі на вільній
українській землі, сплануємо та реалізуємо всі наші спільні задуми та проєкти! Разом наближаємо нашу Перемогу!
Юлія Клименко, керівник прес центру ун-ту

Круглий стіл

«Мир, безпека, освіта»

15 липня 2022 р. у ХНПУ імені Г.С. Сковороди в онлайновому режимі з нагоди Дня українських миротворців та 30-ї річниці участі
України в миротворчих місіях ООН відбувся круглий стіл з міжнародною участю «Мир, безпека, освіта».

К

руглий стіл відбувся за активної
підтримки Департаменту освіти,
Департаменту міжнародного співробітництва, Департаменту в справах сім’ї,
молоді та спорту Харківської міської
ради. На круглий стіл завітало майже
100 учасників, серед яких науковці,
освітяни, студенти та учні, представники громадських та міжнародних
миротворчих організацій.
З вітальним словом виступили
ректор ХНПУ імені Г.С. Сковороди,

миру» AISP/SPIA, Індійське відділення — Дінеш Сабніс.
До круглого столу приєдналися
харківські вихованці шкіл, гімназій
та «Клубу юних миротворців»: ХЗОШ
59,79, 81, 92, 115, 117, 125, 127, 129,
130, 135, 137, 153, гімназії 39, 45, 55;
учні-учасники Міжнародних програм
«Школа миру» та «Юні миротворці».
Відбулося підписання угоди
про наукове співробітництво
між ХНПУ імені Г.С. Сковороди та

вання культури миру в майбутніх педагогів, розглянули педагогіку миру: від
теорії до практики, філософію миру
Григорія Сковороди.
Цікавим виявився історичний екскурс щодо участі українців у місіях
ООН, актуалізація ролі та діяльнісного аспекту участі миротворців
ООН у військово-патріотичному
вихованні дітей та молоді в умовах
сучасних викликів, досвід використання потенціалу громадських вете-

д. пед. н., проф., член-кореспондент
НАПН України Ю.Д. Бойчук; обласний
голова правління ГО «Об’єднання
миротворців ООН, учасників міжнародних операцій та інвалідів війни»;
координатор Міжнародних програм «Школа миру» та «Юні миро
творці» С.А. Самойлов; президент
Міжнародної асоціації миротворців
ООН «Солдати миру» AISP/SPIA Лоран
Аттар-Байру; професор, доктор,
Генеральний секретар Міжнародної
асоціації миротворців ООН «Солдати

ГО «Об’єднання миротворців ООН,
учасників міжнародних операцій
та інвалідів війни». Під час зустрічі
були представлені такі тематичні
блоки: цінність миру і безпеки, ХНПУ
імені Г.С. Сковороди в умовах сучасних викликів, діяльність українських
миротворців та використання потенціалу громадських ветеранських
миротворчих організацій в умовах
збройної агресії.
Під час роботи учасники круглого
столу порушували проблеми форму-

ранських миротворчих організацій
в умовах збройної агресії.
Увагу учасників заходу привернула діяльність Міжнародної асоціації
миротворців ООН «Солдати миру»
(AISP/SPIA) та гуманітарних конвоїв
щодо організації гуманітарної допомоги громадянам України.
Після завершення виступів відбулася дискусія та обмін думками
учасників.

Уже сьогодні ми працюємо над планом реконструкції і відбудови зруйнованого навчального корпусу. До того ж потребує великих зусиль і фінансових витрат
підготовка вцілілих корпусів до дуже важкого зимового періоду.
Багато членів університетської спільноти з перших днів після бомбардування
активно долучилися до відновлювальних робіт: розбору завалів, прибирання
уламків скла, забивання пошкоджених склопакетів і дверей, розстановки книг

7 липня керівництво та співробітники долучились до розбору завалів

у бібліотечних фондах та ін. Проте ми потребуємо підтримки і допомоги кожного,
хто не байдужий до нашої спільної біди.
Ми вдячні за будь-яку фінансову допомогу, яку можна перевести на офіційний
благодійний рахунок, що розміщений на сайті ун-ту.

Ювілеї

Мудрий керівник, науковець, наставник

І. Чернікова, координатор з виховної роботи
ф-ту історії і права

Вітаємо

20 липня від незліченних привітань і найщиріших побажань здоров’я, енергії, натхнення, успіхів і, звісно, мирного неба майже розплавився телефон д. пед. н., проф., члена-кореспондента НАПН України Віктора Івановича Євдокимова.

Віншуємо з ювілейними датами чарівних співробітниць нашого
ун-ту:

ільшість із нас знає Віктора Івановича
як першого проректора ХНПУ імені
Г.С. Сковороди, адже цю посаду він обіймав
упродовж 40 років. Але перед цим були
посади і вчителя фізики та математики,
і викладача вишу, і доцента, і професора. На
такому довгому і славному професійному
шляху В.І. Євдокимову довелося багато
разів бути першим, тим хто започатковує
і веде за собою послідовників, тим хто
будує нове.
У 1994 р. нинішній ювіляр створив і очолив першу в Україні каф. теорії і методики
профес. освіти, яка тривалий час була базовою для всіх вітчизняних
дослідників.

Давидову Марину Олександрівну, к. пед. н., доц. каф. теорії
і технологій дошк. освіти та мистецьких дисциплін; Куц Галину
Михайлівну, докт. політ. н., проф. каф. політології, соціології
і культурології; Медникову Ганну Ігорівну к. псих. н., проф.
каф. психології; Сінопальнікову Наталію Миколаївну, к. пед. н.,

Б

Як засновник наукової пед. школи Віктор Іванович підготував 6 докторів (І. Гавриш, І. Костікова, В. Лунячек, В. Моторіна,
С. Прийма, Т. Ярко) і 17 канд. пед. н., а також сприяв становленню ще багатьох науковців. В.І. Євдокимов входив до складу першої в тоді ще Харківському держ. пед. ін-ті ім. Г.С. Сковороди
спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття
вчених ступенів доктора і канд. пед. н., тривалий час очолював раду. Він започаткував і перший у нашому виші фаховий
збірник наук. праць з пед. наук «Засоби навчальної та науково-дослідної роботи», який виходить уже понад чверть століття. Сам В.І. Євдокимов є автором понад 400 наук. і науковометодичних праць, більше 30 з яких — навчальні посібники.
У ювіляра багато нагород, серед яких він особливо пишається
почесним званням «Заслужений працівник народної освіти України».
Многая і благая літа Вам, шановний Вікторе Івановичу!

Символ творчості та ініціативності

15 серпня 2022 р. свій ювілейний День народження святкує визначна для нашого ун-ту людина — д. пед. н., професор, член-кореспондент НАПН
України Анна Володимирівна Троцко.

Л

евова частина життя Анни Володимирівни тісно
пов’язана з педагогічним ун-том, у якому за 30
років своєї професійної діяльності вона пройшла
шлях від ст. викладача до проректора, члена-кореспондента НАПН України. Багато років вона працювала головою спеціалізованої вченої ради із захисту
канд. дисертацій із педагогіки в ун-ті.
А.В. Троцко є автором понад 300 наукових праць.
За ініціативи Анни Володимирівни з 1997 р. виходить
фаховий збірник наукових праць «Теорія та методика
навчання та виховання», гол. редактором якого вона
була більше 10 років. Наукова школа А.В. Троцко має
у своєму складі 5 докт. наук і більше 20 канд. наук.
Важливо, що означені теоретичні засади виховання студентства — не абстракція, а практична програма діяльності, що втілилася
в життя системою конкретних заходів. Ім’я Анни Володимирівни

Серпень 2022

Троцко — символ високої творчості, ініціативності, організації роботи зі студентами. За її активної підтримки
в ун-ті було започатковано роботу студентських спілок,
творчих колективів, клубів і команд КВК.А. В. Троцко неодноразово була нагороджена знаками «Відмінник народної освіти УРСР», орденами «Знак Пошани» , Княгині
Ольги ІІІ ступеня, почесне звання Заслужений працівник
народної освіти України.
Ювілярка — знаний науковець, досвідчений педагог,
ініціативний організатор, генератор ідей, щира людина,
цікавий співрозмовник, віддана дружина і любляча
мати.
Шановна Анно Володимирівно, колектив ХНПУ
імені Г.С. Сковороди сердечно вітає Вас з Ювілеєм! Бажаємо, щоб
кожен Ваш день був сповнений радістю, посмішками та чудовими
емоціями!

доц. каф. спец. педагогіки; Сіру Ірину Тихонівну, к. пед. н., доц.
каф. математ., заст. декана з навч. роботи; Старікову Людмилу
Павлівну, к. пед. н., доц. каф. теорії і методики прироничоматем. дисциплін у дошк., початк. і спец. освіті; Тельпуховську
Юлію Миколаївну, к. пед. н, доц. каф. теорії і методики викл.
філол. дисц. у дошкільн., початк. і спец. освіті; Шевченко Надію
Олександрівну, доц. каф. теорії і технологій дошк. освіти та
мистецьких дисциплін.

Любі ювілярки, адміністрація ун-ту, колективи ф-тів та
кафедр щиро вітають вас із уродинами! Бажаємо вам задоволення від життя, нових проєктів, талановитих учнів, здоров’я
та сімейного благополуччя. Нехай кожен день дарує вам нескінченне натхнення і прекрасний настрій!

премія
Ганни Арендт
Автор лібрето опери «Вишиваний.
Король України» наш випускник Сергій
Жадан став лавреатом німецької премії
Ганни Арендт за політичне мислення.

Ж

урі назвало письменника «великим оповідачем, який продовжує
традицію центральноєвропейської
літератури та водночас революціонізує її».

Моніторинг
Задоволені чи ні?
Відділом менеджменту і моніторингу
діяльності ун-ту було проведено
третій етап (2021–2022 н. р.) щорічного моніторингового дослідження
щодо ступеня задоволеності системою управління якості діяльності
Університету.

В

опитуванні взяли участь 757
здобувачів вищої освіти денної
і заочної форм навчання. Найбільш
активним в онлайн-опитуванні курсом навчання виявився 1 курс (31,9 %),
найменш активним курсом став 6 курс
(0,3 %).
Якістю освітніх послуг ун-ту цілком
задоволені 34,6 % здобувачів вищої
освіти, більш задоволені, ніж незадоволені 44,2 %, зовсім не задоволені
1,4 % опитуваних.
Урахуванням думки студентів
в організації освітнього процесу цілком задоволені 34,6 %, 38,6 % більш
задоволені, ніж незадоволені, а 2,7 %
здобувачів вважають, що їхні думки
зовсім не враховують.
Інформаційним обслуговуванням
в ун-ті цілком задоволені 36,7 % здобувачів вищої освіти, більш задоволені, ніж незадоволені –36,5 %, 2,3 %
опитуваних зовсім незадоволені.
Бібліотечним обслуговуванням
цілком задоволені 42,7 % здобувачів,
більш задоволені, ніж незадоволені — 27,5 %, зовсім незадоволені 1,5 %.
Матеріально-технічною базою ун-ту
задоволені 39,8 % здобувачів, більш
задоволені, ніж незадоволені —
32,5 %, 2,1 % — незадоволені.
Роботою ректорату ун-ту у сфері
потреб та проблем студентів 40,7 %
цілком задоволених здобувачів вищої
освіти, більш задоволені, ніж незадоволені –34,4 %, 2,8 % зовсім незадоволених.
Цілком задоволені діяльністю деканату — 49,4 %, більш задоволених, ніж
незадоволених — 30,4 %, зовсім не
задоволених здобувачів 1,9 %.
Діяльністю студентського самоврядування цілком задоволених 47,2 %,
більш задоволених, ніж незадоволених — 32,4 %, зовсім не задоволених
2,2 % респондентів.
Залученістю студентів у науководослідну роботу цілком задоволені
44,3 %, більш задоволені, ніж незадоволені –37,7 %, зовсім незадоволені
1,4 % студентів.
Цілком задоволених мікрокліматом на факультеті 44,2 % опитуваних,
більш задоволених, ніж незадоволених — 32,5 %, зовсім незадоволених
1,8 % здобувачів.
Розкладом занять 42,7 % цілком
задоволених опитуваних, більш задоволених, ніж незадоволених — 35,9 %,
зовсім не задоволених 2,22 %.
Роботою куратора групи цілком
задоволені 60,5 %, більш задоволених,
ніж незадоволених — 22,3 %, зовсім
незадоволених 4,7 % опитуваних.
Організацією дозвілля, спортивних
та культурно-масових заходів цілком
задоволених 41,6 %, більш задоволених, ніж незадоволених — 31,7 %,
зовсім не задоволених 3,3 %.
Організацією харчування цілком
задоволених 33,9 % здобувачів вищої
освіти, більш задоволених, ніж незадоволених — 28,7 %, а зовсім незадоволених 4,6 %.
Для підвищення якості освіти
в ун-ті здобувачі вищої освіти запропонували створити більш конкурентне середовище для навчання; збільшити контакти з іноземними партнерами, щоб було більше можливостей
для практики за кордоном; залучати
до освітнього процесу відомих лекторів сучасності; створити єдину платформу для дистанційного навчання;
розширити асортимент підручників
в бібліотеці університету.
Вікторія Плахтєєва, методист
вищої категорії відділу менеджменту
і моніторингу діяльності ун-ту

УЧИТЕЛЬ
УЧИТЕЛЬ

Сумуємо

Практика

Не витримало серце філософа руйнації
пам’ятки Сковороди.
06.07.2022 року харківська філософська
школа, наша велика педагогічна родина
втратила видатного науковця, професора ХНПУ імені Г.С. Сковороди, учителя
і наставника Олександра Петровича
Єфімця (1930–2022).

Традиційно щороку навчально-польова практика проходить на І курсі ф-ту початк. навчання. Але вперше така практика здійснювалася й на ф-ті дошкільної освіти.

Ветеран кафедри філософії,
майбутній науковець народився
7 серпня 1930 року в с. Землянки
Вовчанського р-ну Харківської обл.
У 1956 році закінчив відділення
укр. мови і літератури філологічного ф-ту ХДУ імені О.М. Горького
і почав працювати на каф. філософії ХДПІ імені
Г.С. Сковороди. Із
1960 р.— викладач, через три
роки — ст. викладач. У 1972 р.
захистив кандидатську дисертацію, здобув учене звання доцента.
Із 1973 по 1989 рр. Олександр
Петрович обіймав посаду доцента
каф. філософії, водночас із 1974 р.
був доцентом Магдебурзької вищої
педагогічної школи імені Е. Вайнерта
(Німеччина). Із 1973 по 1983 рр. та
з 1993 по 2000 рр. очолював каф.
філософії ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.
У буремні 1987–1993 рр. перебудови й становлення незалежності
України був деканом філологічного
факультету. З 1990 по 2015 рр. працював на посаді професора кафедри
філософії.
Основні напрямки наукових
досліджень О.П. Єфімця — соціальна філософія, філософська антропологія, філософія освіти, захоплюється філософською спадщиною
Г.С. Сковороди, а саме проблемою
щастя та честі. Підготував трьох кандидатів філософських наук. Автор
значної кількості наукових та науково-методичних праць, монографій,
підручників, навчальних посібників.
Найбільш відомі роботи: «Філософія.
Курс лекцій», «Філософія. Підручник
для студентів педвузів», «Історія філософії. Підручник для вищої школи»,
«Харків — моя мала батьківщина.
Навчальний посібник» (у співавторстві). Майже все професійне життя
Олександр Петрович пов’язав зі
Сковородинівською родиною. Велика
кількість слухачів вийшла з-під вуст
талановитого оратора, кожен отримав
щиру настанову і підтримку. Щемить
серце і болить душа від важкої втрати
людини, яка зробила вагомий внесок
в освіту та історію нашого університету.
Колектив ун-ту висловлює своє
щире та глибоке співчуття родині
Олександра Петровича. У наших
серцях назавжди збережеться його
світлий образ справжнього Вчителя
та щирої Людини.
Колектив університету

УЧИТЕЛЬ

Педагогічна спадщина
Дж. Локка: особистість,
ідеї, сучасність

Досліджуємо квітучу Україну

Н

авчально-польова практика на
обох ф-тах тривала впродовж
двох тижнів дистанційно за місцем
перебування здобувачів вищої освіти. Керівниками груп було призначено
доцентів каф. теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій та
спец. освіті В.В. Партолу, Л.П. Старікову,
Н.М. Смолянюк, С.А. Білецьку.
Під час практики здобувачі вели
польові щоденники, де щодня робили
записи власних спостережень; готували доповіді за результатами наукових досліджень одного з біоценозів та
гербарій рослини певного рослинного
угрупування.
Для організації практики було
використано загальноуніверситетську
платформу Moodle, де було розміщено
навчальні матеріали (теоретична база
практики, посилання на відеоресурси,
презентації, методичні рекомендації
щодо виконання завдань практики,
підсумковий тест тощо).

Щодня керівники практики проводили консультації для здобувачів
щодо виконання завдань практики,
використовуючи для цього сервіси
Zoom, Google Meet, Telegram, Viber та
інші ресурси.
У зв’язку з уведенням воєнного
стану основну форму роботи під
час практики, заплановані екскурсії до біоценозів було змінено на
самостійні дослідження студентів
своєї місцевості та організовано
заочні екскурсії до основних біоценозів. Із вимушеним переміщенням наших студентів, географія
досліджень біоценозів була істотно
розширена, студенти представили дослідження багатьох куточків
України (м. Полтава, Полтавська
обл., Харківська обл., м. Дніпро,
Дніпропетровська обл., Луганська
обл., Донецька обл., Запорізька обл.,
м. Кривий Ріг, Рівненська обл. та ін.),
а також Європи (парковий біоценоз міста Братислава (Словаччина),

біоценоз у Хойницькому повіті
(Польща)).
Здобувачі дуже творчо підійшли
до звіту про свої дослідження, представляючи їх у вигляді презентацій
та відеоекскурсій. Наприклад, здобувачка Євгенія Стаханова проводила
наукове дослідження біоценозу своєї
місцевості, смт. Бабаї Харківської обл.
Ролик-екскурсію бабаївським лісом
Євгенія продемонструвала на своєму
YouTube-каналі.
Особливо зворушливо були представлені здобувачами наукові дослідження біоценозів рідного краю:
Луганщини, Донеччини та Харківщини.
Ці роботи були наповнені любов’ю та
особливими емоціями. У коментуванні
до відеоробіт відчувалася неймовірна
туга та сум за своїм краєм.
В. Партола, Н. Смолянюк, С. Білецька,
доценти каф. теорії і методики викл.
природничо-математичних дисциплін
у дошк., початк. та спец. освіті;
А. Кабанська, зав. відділу практик

Практика на тему «Місто»
На кафедрі дізайну ф-ту мистецтв у першокурсників відбулася навчальна
практика на тему «Місто».

Теорія й педагогічна практика сьогодні потребують реалізації ідей милосердя,
поваги до особи дитини та її гідності. Саме ця думка проходить червоною ниткою
через творчість англійського реформатора, філософа, просвітителя та педагога
Джона Локка (1632–1704).

М

ета виховання, на
думку педагога, це
виховання джентльмена — ділової людини. Він
розробив систему, побудовану на прагматизмі,
раціоналізмі та утилітаризмі. У сучасних умовах
актуальними є заклики
Дж. Локка до виховання
розумної практичності,
ділового розрахунку,
чесної підприємливості. Виховання, у розумінні філософа,
спрямоване на вироблення в підростаючого покоління вміння вирішувати
свої проблеми, робити життєвий вибір
моральним шляхом, шукати самостійно
та за допомогою дорослого наставника
способи побудови морального життя
на свідомій основі.
Педагогіка сімейного виховання
Дж. Локка заснована на визнанні сім’ї
фундаментом середовища формування особистості з необхідними умовами для старту, підтримки фізичного та
розумового зростання людини.
Серед засобів і методів морального
виховання він особливо виділяє вправи, повчання, приклад батьків і вихователів, нагороди (похвала, схвалення),
покарання, самовиховання; вихован-

ня розумового — пробудження інтересу до
навчання (що залишається однією з актуальних
проблем сучасної освіти),
ігри, розмови, практичну
діяльність.
Дж. Локк розглядав
питання про стимули та
мотивацію навчальної
діяльності, пропонував
використовувати «м’які»
методи навчання, орієнтовані на розвиток інтересів та позитивних емоцій дитини, її активності,
застосовувати наочність та ігрові
прийоми.
Дослідження педагогічних ідей
реформатора дозволяють висловити
думку й про те, у чому повинен полягати ідеал сучасного педагога: подібно до того, як у світлій особистості
Дж. Локка, у ньому повинні поєднуватися певною мірою вихователь і психолог, лікар і фізіолог, а також філософ.
Звернення до педагогічної спадщини
Джона Локка має важливе значення
для орієнтації молоді на педагогічні
професії, підняття її авторитету, а також
для підготовки пед. кадрів.
В.М. Білик, к. пед. н., доцент, доц.
каф. освітології та інноваційної педагогіки

Наші випускники

І один у полі воїн.
А разом — непереможна сила!

Єлизавета Аксьонова

З

авдання практики: натурні замальовки міських пейзажів та
фрагментів архітектури; вивчення різноманітних графічних
технік: акварель, гуаш, маркер, ручка, олівець, пастель, цифрова
графіка. Керівники практики А.О. Смородіна та О.М. Омельченко
вважають, що студенти добре впоралися із цим завданням. Наші
читачі можуть ознайомитися з деякими результатами практики.

Знайомтеся: Дмитро Юрченко, випускник історичного ф-ту (2009); к. істор. н.
(2013; наук. кер. С.В. Бережна); успішний викладач історії та географії
в Харківському приватному ліцеї «Професіонал».

Катерина Золоташко

Війна не стала на заваді

Відбулася дистанційна організаційно-виховна педагогічна практика в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку на ф-ті
початкового навчання.

Ж

ахливі реалії війни внесли свої
корективи в освітній процес
усіх закладів освіти нашої країни.
Наша альма-матер не стала винятком,
але попри всі негаразди ми активно
працюємо в онлайн-режимі та надаємо нашим здобувачам якісну освіту.
Так уже третій тиждень поспіль на
ф-ті початк. навчання триває організаційно-виховна педпрактика
у ДЗОТ для здобувачів І (бакалавр-

Керівництво та колектив ф-ту мистецтв у глибокій жалобі з приводу передчасної смерті провідного концертмейстера каф. теорії і методики мистецької
освіти та вокально-хорової підготовки
вчителя Тетяни Юріївни Богачової-Білоус.
28 липня пішла у вічність світла
Людина, талановита, яскрава, справжня, яка майже 30 років з честю відпрацювала на нашому ф-ті. У пам’яті
колег Тетяна Юріївна назавжди залишиться добрим другом, доброзичливою колегою, надійним порадником,
професіоналом своєї справи.
На цивільній панахиді були присутні
в. о. декана ф-ту В.В. Фомін, який висловив слова вдячності за плідну багаторічну працю, дружні стосунки, людяність і підтримку. Із
зворушливою промовою звернулася
доц. В.А. Кузмічова,
яка безпосередньо
довгі роки співпрацювала з Тетяною
Юріївною, разом
в одній аудиторії виховували студентів, навчали мистецтву співу. На панахиді також були присутні в. о. зав. каф.
теорії і методики мистецької освіти та
вокально-хорової підготовки вчителя
А.В. Соколова, доценти, викладачі та
концертмейстери, навчально-допоміжний персонал ф-ту мистецтв, які
адресували слова співчуття рідним та
близьким.
Вічна пам’ять, вічний спокій,
Тетяно Юріївно...
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Спадщина

ського) рівня вищої освіти ІІІ року
навчання в дистанційному режимі.
Упродовж цього періоду практиканти ознайомилися з теоретичними
засадами виховної роботи в ДЗОТ,
проаналізували сайти обраних
таборів та під керівництвом методистів (С.О. Лавренко, К.В. Зозулі,
І.А. Небитової, Н.О. Агаркової,
А.С. Ткачова) і завідувачки відділу
практик А.А. Кабанської розподілилися за загонами та презентували
їхні назви, девізи, речівки та загонові пісні в онлайн-форматі. Також
практиканти ознайомилися зі специфікою проведення ігор та виховних
заходів в осередку ДЗОВ і презентували вечори знайомств, відкриття
малих Олімпійських ігор та виховні
заходи у відеоформаті. Усі проведені
заходи були надзвичайно яскравими

і креативними, адже в багатьох здобувачів освіти вийшло залучити до їх
проведення діток молодшого шкільного віку: брати, сестри, племінники
та сусідські дітлахи отримали над
звичайну можливість відчути себе
в ролі вихованців дитячого табору
під керівництвом вожатих-студентів ф-ту початк. навчання, які через
воєнний стан цього року не змогли
поїхати на практику до ДЗОТ. Проте

час для нашої країни мені вдалося
попрацювати з дітками 6–7 років.
З ними я провела вечір знайомства,
різні ігри на згуртування та спортивну тематику. Взаємодіяти з дітьми
мені сподобалося, оскільки вони
дружні, старанні, прагнуть до здобуття нових знань та допомагають
одне одному».
Юлія Домилівська: «Нам створили найсприятливіші умови для проходження практики, і звичайно завдяки
молодшим братам та сестрам ми розфарбовуємо наші конференції яскравими барвами».
Тетяна Євченко: «Звичайно, щоб
відчути справжню атмосферу практики було б краще робити це офлайн,
але наші керівники допомогають нам
відчути атмосферу табору».
Анастасія Хвостик: «Завдяки
викладачам ми розвиваємо свою творчість, креативність, комунікабельність.
Ця незвична форма роботи мені дуже
подобається».
Катерина Черкашева: «Під час
онлайн-практики відчули відповідальність у підготовці різноманітних
завдань, проявили творчий підхід
до розробок ігор, зйомок наших
відео».
незважаючи на складні умови, стуМарія Бондаренко: «Завдяки літденти задоволені дистанційною ній онлайн-практиці ми з одногруппрактикою, адже мали нагоду спро- ницями стали ще ближчими, допомабувати себе в ролі справжніх вожатих гаємо одна одній, підтримуємо, ціказагонів табору.
вимося, як краще виконати завдання,
Ось що студенти пишуть у своїх бо від кожної з нас залежить кінцевий
звітах:
результат».
Марина Мірошниченко: «На
Дар’я Виходцева: «Вдячна виклажаль, ми не можемо цьогоріч поїхати дачам, що вони пропонують нам цікадо таборів і бути з дітками. Але дис- ві завдання та різні види роботи. Ми
танційна практика виявилась дуже знімаємо ігри, комунікуємо та допопродуктивною та цікавою. Нам дають магаємо одна одній, відчуваємо гарну
багато матеріалу, який нам знадо- табірну атмосферу».
биться для роботи в таборі в майбутP.S. Хочемо висловити щиру вдячньому, завдання, за допомогою яких ність завідувачці відділу практик Анні
ми набуваємо досвіду працювати Анатоліївні Кабанській за цікаві пракв колективі. Сподіваємося, що зовсім тичні завдання та цінні настанови
скоро ми використаємо свої знання щодо їх виконання.
на практиці».
І.А. Небитова, викл. каф. початкової
Софія Гуріна: «На цій дистанційі профес. освіти керівник ОВП
ній педпрактиці в такий складний
ф-ту початк. навчання

Щ

е потрібно додати — учитель від
Бога, якого обожнюють учні, для
яких він давно став старшим другом,
що завжди допоможе, розрадить, підтримає. Емоційний, завжди усміхнений,
говіркий, щедрий на добре українське
слово. Родом з Ізюмщини, батько двох
синів, дружина з Вовчанщини.
Коли прийшла лиха година, виїхав
з родиною з Харкова, помикався
Україною й нарешті знайшов пристанище на Київщині. Але серцем усі ми
на своїй рідній малій батьківщині, за яку
болить душа і якій так хочеться допомогти. Дмитро дуже переймається тим,
що Ізюмщина й Вовчанщина зараз під
ворогом. Тож прийняв рішення: адресно допомогти захисникам Харківщини,
придбати все необхідне для воїнів, що
боронять нашу слобідську землю.
Кинув клич у фейсбуку, підтримали
викладачі ліцею й учні, далі інформація
ширилася, люди почали підключатися.
Хто скільки може. Було й 2 тисячі, було
й останні 30 гривень з картки. Оскільки
особисто знайома з Дмитром, то вирішили підтримати його ініціативу, долучилися грошима й допомогли знайти
людину, яка має контакти із захисниками Харківщини. І все вийшло!
Дізналися, що потрібно нашим
воїнам: сонячна підстанція, бензинові генератори, бензопила й цепки
з маслом для неї, каримати, сокири,
саперні лопатки, дизельне паливо,
шиповані колеса, тактичні рукавички, сонячні павербанки. Багато чого
Дмитро сам купував в одному з київських «Епіцентрів», щось допомагали
знайти в інтернеті. Усе було спаковано

Дмитро Юрченко з сином

й відправлено за призначенням. І наші
воїни отримали необхідне й були за це
дуже вдячні!
Люди, до яких звертався Дмитро,
відгукувалися на його ініціативу. Ніхто
не зволік з допомогою. У таких ситуаціях розумієш, наскільки велика сила
людського духа, людського прагнення
в складні часи допомогти й підтримати. Приходить усвідомлення й підтвердження того, що й одна людина може
зробити багато, а разом, як сказав
Дмитро, ми — непереможна сила.
Зараз Дмитро збирає гроші ще на
одне конкретне замовлення від наших
захисників — шиповані колеса, щоб
можна було долати будь-яку багнюку,
везучи вантаж-300, тобто транспортуючи наших поранених бійців з поля бою.
Сковородинівська громада вже підключилася до цього важливого завдання,
підтримуючи гідну місію свого випускника, яким можна пишатися й брати
за приклад.
Олена Маленко, проф., зав. каф.
українознавства та лінгводидактики

«Яблуню не вчи родити яблука: вже сама природа її навчила» (Г.С. Сковорода)

На фото: яблуні на території Сковородинівського дендрарію (Валентинівська, 2),
які дуже рясно вродили в цьому році…навіть під час війни.

Серпень 2022
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Коли закінчиться війна

Пам’ятаємо
видатного вченого

Багато студентів нашого ун-ту взяли участь у фестивалі аматорського мистецтва «Коли закiнчиться вiйна» у жанрах танцю,
співу, поезії. Аліна Постол, студентка 61-С групи ф-ту соціальних і поведінкових наук написала зворушливий лист місту-герою,
яке вже пів року боронить від агресора кордони України зі сходу.

міста

28 серпня виповнилося б 85 років доктору біологічних наук,
професору Олександру Зіновійовичу Злотіну!

О

лександр Зіновійович віддав 30 років свого життя
роботі на кафедрі зоології, дбав про збереження в університеті кращих традицій освітянства, приділяв значну
увагу розвитку наукової роботи, організації якісної професійної підготовки майбутніх учителів біології. Він створив
велику наукову школу з технічної ентомології, багато з представників якої успішно
працюють в нашому університеті й продовжують реалізацію його наукових ідей.
Пам’ять про О.З. Злотіна, видатного вченого і педагога, буде завжди жити
в наших серцях і справах!
Колектив факультету природничої, спеціальної і здоров’язбережувальної освіти

Вітаємо переможців

Ще на початку лютого відбувся Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської
та студентської молоді імені Тараса Шевченка, результати якого були оприлюднені
на сайті МОН 15.07.2022 року.

Ц

ей конкурс спрямований на вшанування пам’яті й віковічної спадщини
Тараса Григоровича, а також залучення молоді до українського слова,
підвищення рівня освіти в нашій країні. Студенти мовно-літературного ф-ту
традиційно взяли участь у цьому конкурсі й вибороли призові місця з-поміж
усіх університетів України!
У номінації «Заклади вищої освіти (ун-ти й академії, гуманітарний профіль)»
отримали: диплом II ступеня — Євгенія Мороз, 21 Ф група; диплом III ступеня — Каріна Ляш, 22 СО група (кер. — доц. каф. укр. мови Юлія Лебеденко).
Вітаємо наших дівчат із заслуженими нагородами! Підкорюймо нові вершини на благо нашої країни! Усе буде Україна!

Мої канікули під час війни

Літні канікули — це той час, за який студент встигає і відпочити, і здобути якісь
додаткові знання. Про літні канікули розповіли здобувачі освіти 21-Ф, які майже
в повному складі продовжать навчання на укр. мовно-літературному ф-ті
ім. Г.Ф. Квітки-Основ’яненка.
Вікторія Федоренко: «Багато
студентів перебувають зараз закордоном, зокрема в Німеччині, Польщі,
Чехії, Австрії та намагаються активно
проводити канікули. Мої канікули розпочалися дуже продуктивно. Одразу
почала відвідувати поглиблені курси
польської мови та паралельно вивчати
англійську. Також багато часу приділяю
фахові: читаю наукові дослідження,
художню літературу, відвідую конференції. Встигла завітати до багатьох
музеїв, галерей, парків. Це літо для
мене було досить активним, але, на
превеликий жаль, не в Україні. Я всім
серцем вірю в нашу якнайскорішу
перемогу! Слава Україні!»
Марія Янчук: «У цьому році літні
канікули навіть важко назвати відпочинком, проте були й позитивні
моменти. Наприклад, після пів року
розлуки я змогла зустрітися з найкращою подругою. Вона переселенка й живе зараз в Ужгороді. Ми
проводили весь вільний час разом,
адже не знаємо, коли зустрінемось
наступного разу. Також я відвідала
свого брата, який живе в іншому місті.
Це літо також не минуло без користі
в професійному плані. Я влаштувалася
редактором сайту, що публікує мангу.
На мою думку, це хороша практика. До
того ж я долучаюсь до розвитку українського контенту на сайтах і допомагаю популяризувати його. Окрім цього,
моя сім’я допомагала ЗСУ продуктами,
одягом та грошима».
Анастасія Кисельова: «Ці канікули
були найтяжчими в моєму житті. За
стеженням новин, переїздами з місця
на місце, дзвінками до рідних, щоб
упевнитися, що з ними все добре, вони
проминули надзвичайно швидко. Мене
рятували книжки. Читаючи, я могла
поринути в інші світи, утекти від шокуючої, болючої реальності. До рук мені
потрапила книжка, що дуже нагадала
сьогодення. Це історія про Другу світову війну. Раніше я також читала книжки
про війни, але розуміти й сприймати їх
стала тільки зараз. Тепер я відчуваю світ
по-іншому. Таке відчуття, що подорос-

лішала на багато років, здається, як і всі
люди нашої країни».
Катерина Мороз: «Зазвичай літні
канікули є веселими та безтурботними. Я з неабияким бажанням чекала на
літній відпочинок з рідними, поїздку
на море, на нескінченні прогулянки
з друзями. Але, на жаль, війна... Літні
канікули 2022 року я проводжу вдома,
разом з батьками. І це є найголовнішим зараз — бути поруч з близькими
та знати, що вони живі та у відносній
безпеці. Зараз ми є підтримкою одне
для одного. Щогодини тягнешся перевірити новини, зателефонувати рідним
та друзям, хвилюєшся та не маєш змоги
повністю розслабитися. Саме тому
я намагаюся відволіктися, вивчаючи
англійську та німецьку, проходжу курси
з журналістики, а також переглядаю
українські фільми та серіали. Вважаю,
дуже важливо не впадати у відчай,
а намагатися продовжувати вчитися,
розвиватися. Навчання чудово допомагає подолати стрес, а також мотивує,
активізує та розвиває навички та вміння.
Варто вдосконалюватися, аби в майбутньому стати кваліфікованим фахівцем та
мати змогу зробити Україну найуспішнішою та найкращою країною у світі».
Євгенія Мазуровська: «Узимку
я планувала своє незабутнє літо,
але, на жаль, мою долю, як і долі
всіх українців змінила війна. Цього
літа я не мала змоги подорожувати,
я майже не гуляла, окрім походів до
крамниці. Для себе я знайшла втіху
в навчанні. Прочитала багато цікавих та корисних книжок, займалася
вивченням англійської, польської та
німецької мов. Допомагала поратися на маленькому, зробленому своїми руками городі, з якого ми вже
законсервували півлітрову банку
огірків. Улітку я постійно переймалася за своїх рідних та близьких, бо
ми завжди підтримуємо одне одного,
а це є найголовнішим зараз. Я вірю,
що вже наступне літо буде мирним,
і кожен обовя’зково зможе втілити
всі свої плани та мрії в життя».
Підготувала Юлія Лебеденко

Творчість
студентів-дизайнерів
9 липня відбулося відкриття виставки «Стоп війна» у місті Kallmünz у Німеччині,
на якій були представлені творчі роботи студентів кафедри дизайну.

Х

НПУ імені Г.С. Сковороди висловлює глибоку вдячність організації KulturEck
за злагоджену, якісну й плідну співпрацю та допомогу в організації виставки, проведеної на підтримку України в умовах воєнних дій.
Роботи студентів та їхні листівки вразили всіх відвідувачів змістом та емоційною складовою. Дякуємо всім викладачам і студентам за таку неймовірну
складну працю у важкий час. Бажаємо всім творчого натхнення і мирного неба!

Головний редактор
Iрина Бикова

Редактор
Юлія Лебеденко
Дизайн, верстка
Роман Березовський

Сумуємо

Дню
Лист Харкову
... різнокольоровими гірлянється дами. Мерехтиш зірковим
у
ч
Твій сум у розбитих вікнах, стінах,
я
в
с
при
вітринах, моє стомлене місто; воно
небом на Сумській і Пушкінській, ліхв сиренах, пострілах, підпалах і вибутарями, що освітлюють шляхи,
хах. Зруйнованими долями, життяконтурами на багатоповерхівках,
ми, квартирами, будинками, шкосиньо-жовтими вежами вокзалу,
лами, лікарнями, університетами
який сповнений зустрічей і прощань.
плачуть твої очі. Твоя душа співає
Твій характер — військові, рятуніжним, невинним, повним віри головальники, волонтери, працівники
сом дівчаток і хлопчиків під акомпакомунальних служб, водії таксі…
немент неймовірної музики скрипки,
Твоя усмішка на обличчях мирних, які
гітари, органу, піаніно, барабанів,
з тобою у вагонах, на платформах
у наметах, підвалах, сховищах, у ній
віолончелі. Твоє серце б’ється звуками метро, шепотом вітру, що
надія на мир, який уже так близько.
Не забувай, яким ти є, мій любий
ніжно сповиває тендітну сакуру,
шумом машин, трамваїв, тролейХаркове! Ми витремо твої сльози,
бусів і маршруток, що їдуть стапам’ятатимемо героїв, розповіді
рою бруківкою центру, каруселями
про твою незламність дізнаються
в парку Горького, бризками фонтанаступні покоління. Ті, хто завдав
нів, церковними дзвонами, скрипом
болю, будуть покарані, їм не буде
могутніх дубів у саду Шевченка. Твій
помилування, не пробачимо!
аромат прокидається в кав’ярнях
Настане День Перемоги. Він буде
і затишних кухнях рідного дому, шириться вулицями, крам- наповнений сльозами щастя, радості, теплими обійманичками, супермаркетами, торговими центрами. Ти сяєш ми, поцілунками, вдячністю, гордістю та вічним спотеплим світлом з кімнат ввечері, блимаєш синіми, білими, мином про те, що більше ніколи...

Cпорт

Спортивне літо 2022 року

Фізична культура відіграє значну роль у відновленні фізичного та психічного стану людини, а спорт, як символічний посол миру
в усьому світі, є надзвичайно важливим, особливо в часи військової агресії.

У

ХНПУ імені Г.С. Сковороди фізкультурно-оздоровча та спортивна робота проводиться постійно. Ми
закладаємо якості особистої фізичної
культури майбутніх учителів, навчає-

мо здобувачів освіти відповідальному
ставленню до власного та чужого життя
й здоров’я.
Поки наші військові виборюють
Перемогу на полі бою з країною-агресором, наші спортсмени підіймають
український прапор над спортивними аренами всього світу та формують
повагу до України як країни сильних,
сміливих, працелюбних та наполегливих людей.
Ми пишаємося такими досягненнями та успіхами наших здобувачів улітку
2022 року:

6–9 червня в складі збірної коман- Європейських студентських ігор з тхекди України Андрій Деркач (ф-т ФВіС) вондо ВТФ.
здобув срібну нагороду Чемпіонату
Не стоять осторонь олімпійського
Європи з фехтування серед молоді руху й наш ректорат та викладачі.
U-23 (м. Таллінн, Естонія);
23 червня у День заснування
Міжнародного олімпійського комітету викладачі ф-ту ФВіС та ректорат на
чолі з ректором Ю.Д. Бойчуком долучилися до обласного заходу вшанування олімпізму. Також викладачі каф.
ФВ та спортивного вдосконалення
підбили підсумки роботи з фізичного виховання, результатів діяльності
спортивних секцій, затвердили звіт
зі спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи в ун-ті за
2021–2022 н. р.
20 липня за ініціативи НОК
у Харківській обл. відбувся урочистий
захід ушанування видатних олімпійців Харківщини. Саме 70 років тому,
у 1952 році, наша уславлена гімнастка
Марія Гороховська виборола першу
золоту медаль ХV Олімпійських ігор
(м. Гельсінкі). А взагалі Марія отримала сім олімпійських медалей, що є найбільшою кількістю нагород, здобутих
19 червня переможцем Міжнарод будь-якою спортсменкою впродовж
ного турніру класу А з боксу «Кубок однієї Олімпіади.
Ректор Юрій Бойчук разом з проАкрополіса» (м. Афіни, Греція) став
Матвій Ражба (ф-т ФВіС);
ректорами та спортивною спільно29 червня Руслан Абдієв (ф-т тою міста Харкова вшанували пам’ять
ФВіС) виборов бронзову нагороду наших видатних випускників-чемпіонів
Чемпіонату Європи U-20 з греко-рим- Юрія Пояркова, Марії Гороховської,
ської боротьби (м. Рим);
Олексія Баркалова покладанням квітів
7 липня Олена Нікітинська (ф-т до меморіальних дощок.
ФВіС) на ІІІ етапі Світової серії з пляжної
Ми кажемо Так — спортивному
боротьби у Франції здобула бронзову руху та здоровому способу життя
і Ні — війні!
нагороду;
29 липня Еріка Бригіда (ф-т ФВіС)
Ірина Кривенцова,
у м. Лодзь піднялася на другу сходинку
доц., голова Спортклубуун-ту

Еріка і бойове мистецтво тхеквондо

29 липня на Європейських студентських іграх з тхеквондо ВТФ, що відбулися у м. Лодзь, срібну медаль виборола студентка другого
курсу ф-ту ФВ і спорту Еріка Бригіда. Ось що розповіла Еріка нашому кореспонденту.

Т

хеквондо — це корейський вид
спорту. У Кореї я не була, але сподіваюсь, що в мене ще буде можливість
туди поїхати. У спорт я пішла спонтанно:
у школі тренер дав візитку, і я вирішила
спробувати себе на тренуваннях у моїй
старій харківській школі ДЮСШ-2. Мій
перший і єдиний тренер — Олексій
Сергійович Жеребчевський. Перший
вдалий виступ був у 2015 році на
Чемпіонаті України серед юніорів
у Харкові. Я провела три поєдинки,
з яких важким був тільки фінал.
У минулому році стала студенткою
ф-ту ФВ і спорту. На жаль, перший
семестр навчались онлайн через
ковід, а в другому семестрі й у життя,
і в спорт, і в навчання внесла корективи війна. Хоча дуже хотілось студентські роки провести офлайн: на лекціях в аудиторіях, у щоденному тісному
спілкуванні з однокурсниками.
Літню сесію я успішно склала й перейшла на другий курс. З початком війни
намагалась тренуватися сама, але пізніше з’явилась можливість виїхати
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за кордон і готуватися до змагань зі
своїм тренером. У кінці червня я дісталася до Болгарії, де й почала активно
готуватися до участі в Європейських
студентських іграх у Лодзі. Усі учасники
були достойні, але головна суперниця
була зі мною у фіналі, де я, на жаль, не
змогла здобути перемогу. Після бою,
звичайно ж, дуже засмутилася, бо програла всього 1 бал. Мені не вистачило
зовсім трішки до перемоги, але пізніше я зрозуміла, що це великий досвід
і чудовий результат, бо 4 місяці в мене
не було повноцінних тренувань, а за
місяць добре підготуватися до таких
змагань нереально.
Зараз готуюсь до рейтингового турніру G-2, який буде проходити в Естонії
в м. Таллінн, де я можу вибороти ліцензію на Чемпіонат Європи, який буде
проходити в жовтні.
Моя мрія — досягти успіху в тхеквондо, перемагати на змаганнях і стати
гарним тренером. Є бажання потрапити на Олімпійські ігри, але для цього
треба докласти максимум зусиль.

Засновник і видавець газети
ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. 61168,
м. Харкiв, вул. Валентинівська, 2,
корп. А, кiмн. 200. Т. 68-63-12

Герої не
вмирають!

У

Харківській області під час
бойового завдання загинув студент ІІІ курсу 34 групи спеціальності
«Право» ф-ту історії і права Дмитро
Олексійович Костін.

Дмитро пішов захищати свою
Вітчизну добровольцем, вступивши
до лав Національної гвардії України
попри те що згідно зі статтею 23
Закону України «Про мобілізацію
та мобілізаційну підготовку» не підлягав призову на військову службу
під час мобілізації. Однокурсники,
викладачі пам’ятають Дмитра як
чуйну, відкриту, добру людину, відповідального студента, вірного товариша та друга. Немає таких слів, щоб
передати той невгамовний біль від
цієї важкої втрати...
Ідуть найкращі, боронячи нашу
рідну землю від підступного ворога... Дмитро назавжди залишиться
в нашому серці...
Слава Україні!!

У

жорстокій війні з російським
ворогом Україна втратила ще
одного з найкращих своїх синів. Під
час здійснення військових обов’язків
загинув Євген Барин, випускник
2011 року ф-ту фізичного фиховання
і спорту ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
Євгена знали як добру, гарну людину, чуйну, порядну, авторитетну. Саме
таким безстрашним захисником,

справжнім патріотом своєї країни
він назавжди залишиться в наших
серцях. Невимовно боляче втрачати нашу талановиту молодь, справжніх патріотів своєї країни. Колектив
та студентство Сковородинівського
ун-ту висловлює щирі співчуття рідним, близьким та друзям Євгена.
Герої України не вмирають, а навіки
залишаються славою та небесними
захисниками нашої Батьківщини.

Поетична сторінка
Олена Лазарєва, ф-т мистецтв
«81‑й день війни»

Напередодні початку нового
навчального року бажаю однокурсникам і всім студентам нашого ф-ту
високих спортивних результатів,
більше уваги приділяти навчанню, щоб
у майбутньому стати висококваліфікованими тренерами або вчителями.

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

Північ,
а за вікнами війна,
Наче все було
в минулому житті:
Гуляли ночі до рання
І безтурботно ми жили...
Коли закінчаться ці дні,
Не буде все в нас, як раніше.
Добріше станемо тоді,
І жити буде нам не гірше!
І розуміємо: все важко,
Життя йде низкою подій,
Стоїмо біля вікна так само,
Чогось чекаєм, як завжди...
Але ж я вірю
світлий день настане —
І знову за вікном все заспіва!
Він буде неповторним
точно знаю,
Коли скінчиться ця війна!!!

15.05.2022
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