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Всесвітній день науки
Шановні друзі! Щиро вітаю вас із Всесвітнім днем науки в ім’я миру та розвитку 
(World Science Day for Peace and Development)!

На загальній конференції ЮНЕСКО 
2021 року було прийнято рішен-

ня — офіційно заснувати Всесвітній 
день науки в  ім’я миру та розвитку 
задля встановлення діалогу між нау-
кою та суспільством шляхом інфор-
мування громадян про результати 
наукових досліджень, їх короткотри-
валий і довготривалий вплив на нашу 
планету. З  2002 року, уже рівно 20 
років поспіль, 10 листопада вся сві-
това академічна спільнота відзначає 
цей день під егідою ЮНЕСКО з метою 
популяризації науки в  суспільстві, 
необхідності взаємодії науки та світо-
вої громадськості. Це Всесвітнє свято 
надає можливості мобілізувати всі 
зацікавлені сторони навколо теми 
науки за мир і розвиток — від дер-
жавних діячів до представників ЗМІ та 
учнів шкіл, підтвердити право людини 
брати участь у науці та користуватися 
нею в контексті сучасних глобальних 
викликів.

Ми живемо в країні з величезним 
науково-освітнім потенціалом, відомій 
надбаннями талановитих учених, зна-
них у всьому світі. Попри повномасш-
табне вторгнення рф на українську 
землю, ми успішно закінчили минулий 
навчальний рік та розпочали новий. 
Уперше за часи незалежності освітній 
процес розпочався в умовах воєнного 
стану. Але наш колектив не зупинив 
роботу: ми докладаємо максимум 
зусиль, аби зберегти університет у ці 
надскладні для України часи, забез-
печити його успішний розвиток. Ми 
продовжуємо працювати над новими 
проєктами, науковими розробками, 
проводимо конференції, семінари, 

симпозіуми, захищаємо дисертаційні 
дослідження на здобуття наукових 
ступенів, публікуємо численні статті 
в журналах світового рівня, пишаємо-
ся перемогами науковців на престиж-
них конкурсах. Наш університет — не 
просто стіни, це люди — талановиті, 
працьовиті, віддані, чесні. Кожен із 
нас робить власний вагомий внесок 
у  розвиток науки, досягнення цілої 
плеяди представників наукових шкіл 
презентуються на найвищому, наці-
ональному та міжнародному рівнях. 
Любов сковородинівців до універси-
тету в будь-який час вселяє віру в те, 
що ми — непереможні!

Святкування Всесвітнього дня 
науки в  ім’я миру і  розвитку цього 
року має особливе значення. Він не 
тільки об’єднав науку та суспільство, 
а й підкреслив роль науковців у роз-
ширенні нашого розуміння дивовиж-
ної, але такої незахищеної та вразливої 
планети, яку ми називаємо домом. Цей 
День також підкреслює важливість 
і актуальність науки в повсякденному 
житті, вона не має кордонів і є одним із 
головних інструментів суспільства на 
шляху досягнення прогресу.

Шановні сковородинівці, вітаючи 
вас із Всесвітнім днем науки в  ім’я 
миру та розвитку, висловлюю глибо-
ку повагу кожному з вас за напруже-
ну самовіддану працю в надскладних 
умовах сьогодення. Сердечно бажаю 
вам доброго здоров’я, безхмарних 
благословенних днів, натхнення та 
вагомих наукових здобутків на благо 
українського народу!
Юрій БОЙЧУК, д. пед. н., проф., член-кор. НАПН 

України, ректор ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Газета Харківського національного
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Молода людина року — 2022
26 жовтня в центрі сучасного мистецтва «ЄрміловЦентр» відбулось нагородження лавреатів та переможців міського етапу конкурсу «Молода людина року — 2022».

Конкурс щорічно про-
водиться Управлінням 

у справах сім’ї та молоді 
Департаменту в справах 
сім’ї, молоді та спорту. 
Церемонію нагороджен-
ня провів міський голо-
ва Ігор Олександрович 
Терехов, який подякував 
молодим харків’янам за 
їхній внесок у  розвиток 
міста. «Щодня своїми 
досягненнями ви про-
славляєте Харків. Ви — майбутнє, але водночас — 
і сьогодення міста, тому що саме завдяки вам про-
ходить чимало процесів, і, дивлячись на вас, люди 
старшого покоління почуваються більш упевненими 
та захищеними. Також, як і ви, я вірю, що війна скоро 
закінчиться нашою перемогою, і ми всі разом від-
роджуватимемо Харків, робитимемо його ще більш 
красивим і комфортним», — підкреслив мер.

Рада молодих учених ХНПУ імені Г.С.Сковороди щиро вітає:
Ярослава Скидана, аспіранта каф. української мови, 
заступника голови Ради молодих учених ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди, члена Національної спілки письмен-
ників України зі званням ЛАУРЕАТА міського етапу 
конкурсу у номінації «Культура та мистецтво». Під 
час церемонії Ярослав прочитав свої вірші про 
незламний Харків;

Матвія Ражбу, студента ІІІ курсу 
ф-ту ФВ і  спорту, члена національ-
ної збірної України з боксу, лауреата 
в номінації «Фізична культура і спорт», 
багаторазового чемпіона та призера 
всеукраїнських та міжнародних зма-
гань, майстра спорту України;
Юлію Матей, здобувачку вищої 
освіти ІІ (магістерського) рівня ф-ту 
історії і права, голову Студентсько-
го наукового товариства ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди з ПЕРЕМОГОЮ 
у  номінації «Студенти (курсанти) 

ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації»;
Деміда Караченка, студента 5 курсу ФВіС, з пере-
могою в номінації «Фізична культура та спорт», 
переможця Чемпіонатів та Кубків Європи із сумо, 
Чемпіонату України з вільної боротьби, призера 
Всесвітніх ігор, активниого волонтера.

Бажаємо студентам натхнення, наснаги, нових 
наукових злетів, потужних звершень та оптимізму! 

Війна не стане на заВаді наВчанню та дозВіллю
11  жовтня на ф-ті початк. навчання відбу-

лася ІІ НПК здобувачів ІІ (магістерського) РВО 
«Інновації в початковій освіті: досвід, виклики 
сьогодення, перспективи», присвячена 300-річчю 
від дня народження Г.С. Сковороди.

Під час конференції прозвучали доповіді випус-
книць магістратури: О.  Москальової 
«Робота з  батьками дітей з  ООП» 
(кер.: доц. В.О.  Шишенко), Ю.  Сінчук 
«Інтерактивні технології навчання як засіб 
розвитку творчої особистості молод-
шого школра» (кер.: доц. Л.С. Філатова), 
Н. Ковальковської «Формування куль-
тури поведінки молодших школярів 
в освітньому процесі початкової школи» 
(кер.: проф. В.М. Гриньова), Д. Овчарової 
«Особливості формування моральних 
понять учнів початк. школи» (кер.: проф. 
Н.М. Якушко), І. Олійник «Особливості 
формування адекватної самооцінки 
в молодшому шкільному віці» (кер.: докт. 
філософії І.А.  Небитова), О.  Сідунової 
«Застосування арттерапії в освітньому 
процесі початкової школи» (кер.: проф. 
Т.О. Довженко) та інші.

13 жовтня напередодні Дня українського 
козацтва на ф-ті історії і права відбувся урок 
«Козацька слава» (онлайн) для учнів 8–9 класів 
Харківської ЗОШ № 124.

Усіх учасників привітали в. о. декана ф-ту історії 
і права, д. пед. н., проф. Л.Д. Зеленська та директор 
ЗОШ № 124 С.П. Макєєв. Здобувачки 2 курсу ф-ту 
історії і права Ольга Гусак, Аліна Ходаковська, Анна 

Явтушенко підготували сучасний інтерактивний урок 
з елементами історичної гри, опитувань за QR-кодом 
та тематичними відеоматеріалами. Під час уроку учні 
дізналися про традиції, культуру, побут козаків на 
Січі та славну історію українського народу. Пройшли 
цікаву вікторину.

15 жовтня на ф-ті історії і права ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди відбулася віртуальна екскурсія 
до Національного літературно-меморіального 
музею Г.С. Сковороди.

Віртуальна екскурсія перетворилася на теплу 
зустріч сковородинівців, які шанують «філософію 
серця» та пошук щастя для кожного з нас. Як писав 
видатний на світ філософ: «Запали вогонь, і світло 
вмить осяє твої очі; полюби, відчуй охоту до добро-
чесності, і  твоє серце вмить освітить веселість. 

Сповни, зроби справою чесноти любов, і ти напоїш 
корінь свого серця молоком блаженства й зможеш 
чекати від цього благословенних плодів!» (Григорій 
Сковорода).

Наприкінці екскурсії магістри каф. історії України 
провели цікаву вікторину до 300-х річчя від Дня наро-
дження Г. Сковороди, у якій перемогла здобувачка 
22 гр. Ющенко Вероніка. Дякуємо модератору вір-
туальної екскурсії, здобувачу 22 групи Самойленко 
Олександру.

21 жовтня на УМЛФ відбувся традиційний 
захід — Дебют першокурсників.

Студенти плідно попрацювали та підготували 
дуже цікаві відео, показали, які вони натхненні 
й мотивовані. Так студенти 11 Ф групи яскраво про-
декламували вірш видатного філософа, просвітника, 
поета Григорія Сковороди, а також наголосили на 
своїй єдності та готовності підтримати одне одного. 
А студенти 12 СО групи здивували своїми різнома-
нітними талантами й хобі (хтось займається кікбок-
сингом, хтось спортивними танцями, театральним 
мистецтвом, волонтерством для тварин, грою на 
роялі!), а також поділилися фактами про кожен куто-
чок нашої країни.

Конкурс показав, що нове поповнення українсько-
го мовно-літературного ф-ту неймовірно талановите 
та амбітне, сповнене новими ідеями та задумами.

На фізико-математичному ф-ті відбулася перша 
в новому навчальному році онлайн-екскурсія для 
учнів 11 класу Харківської ЗОШ № 36, а 10 жовтня 
2022 року на ф-т завітали учні КЗ «Вільшанський ліцей» 
Солоницівської селищної ради Харківської обл.

Дорогі друзі! Студентський парламент Харківського національно-
го педагогічного університету імені Г.С.  Сковороди щиро вітає вас 
з Міжнародним днем студента! 

Він відзначається 17 листопада за рішенням Міжнародної Ради Студентів 
з 1941 року в пам’ять трагічних подій у Празі, коли було страчено 9 та заарешто-
вано 1200 студентів — учасників багатотисячних протестів проти фашистської 
окупації в Чехії!

Бажаємо всім у тяжкі часи, що ми переживаємо, бути справжніми патріота-
ми України, захисниками нашої незалежності, ніколи не сумувати, старанно 
навчатися й легко складати екзамени й заліки, уміти знаходити відповіді на 
всі питання викладачів, весело проводити вільний час.

Нехай ваші студентські роки будуть тим золотим часом, про який не раз 
ви будете згадувати з посмішкою і теплою ностальгією. Нехай завтрашній 
день завжди тримає для вас у запасі приємний сюрприз і маленьке диво! 
Якнайскорішої нам Перемоги! Віримо в сили ЗСУ! Слава Україні!

Данієль Махмудов, в.о. голови студентського парламенту

Студентський парламент ХНПУ імені Г.С. Сковороди — це керівний орган 
студентського самоврядування. 

Його метою є створення умов для самореалізації особистості студентів і фор-
мування в них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності 
за результат своєї праці тощо.

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удоско-
налення навчально-виховного процесу, підвищення його якості, забезпечення 
виховання духовності та культури студентів, зростання в студентської молоді 
соціальної активності.

Нинішній студентський парламент — це креативні та ініціативні люди, яким 
не байдуже, що відбувається в їхньому рідному університеті, і які прагнуть 
розбавити навчальний процес різними акціями та заходами. До структури 
парламенту входять 7 комітетів, а саме: комітет волонтерського руху, лідерської 
майстерності, академічної доброчесності, PR та зовнішніх зв’язків, культурно-
масовий, спортивний і медіакомітет. Наше життєве кредо — «Прагнемо само-
розвитку!» — проявляється, як у нашому навчанні, так і в громадській діяльності. 

з МіжнародниМ днеМ студента!

ВітаєМо з нагородою
Сковородинівська родина вітає ректора нашого ун-ту Юрія Дмитровича 

Бойчука з високою відзнакою Українського козацтва з нагоди державного 
свята — Дня Покрови Пресвятої Богородиці, Дня Українського козацтва, 
Дня захисників і захисниць України — орденом «Патріот України».

Рівняємося на Вас, шановний Юрію Дмитровичу! Служимо Україні 
і ХНПУ!

Cергій шкарлет  
ВідВідаВ наш уніВерситет

2 листопада ХНПУ імені Г.С. Сковороди з робочим візитом відвідав Міністр освіти 
і науки України Сергій Шкарлет.

На зібранні були присутні голова ОВА Харківської області Олег Синєгубов 
та директор Департаменту науки і освіти ХОВА Олексій Литвинов.

Від Сковородинівського ун-ту участь у заході взяли ректор Юрій Бойчук, 
проректори, декани ф-тів, представники студентського самоврядування.

Учасники зустрічі обговорили перспективи педагогічної освіти в регіоні, 
перебіг освітнього процесу в умовах воєнного стану, результати цьогорічної 
вступної кампанії та бачення її організації на наступний рік, а також нагальні 
потреби для забезпечення сталості навчання.

Міністр Сергій Шкарлет висловив вдячність колективу ун-ту за організа-
цію якісного навчального процесу в нелегких умовах воєнного стану, плідну 
та консолідовану роботу всього колективу.

Обговорюючи питання роботи вишу, ректор Юрій Бойчук ознайомив гостей 
з нашим досвідом подолання труднощів та адаптації ун-ту до сучасних реалій. 
Юрій Дмитрович подякував Сергію Шкарлету за підтримку ун-ту та активну 
роботу Міністерства на благо розвитку освіти та науки в державі в складний 
воєнний час. Також Юрій Дмитрович висловив сподівання, що завдяки тісній 
співпраці з ХОВА та МОН України є можливість створити гарні умови для якіс-
ного навчання та виховання нової генерації майбутніх педагогів.

Юлія Клименко, кер. Пресцентру

22 жовтня Роман Свічкар (випускник ф-тів ФВіС та економічного),  
Андрій Деркач (студент ф-ту ФВіС), Євген Горбачук (аспірант 1-го р. н.)  

та Андрій Опанасенко (ХДАФК), вихованці ЗТУ Ірини Одокієнко 
на Чемпіонаті України з фехтування посіли ІІ місце в командному заліку
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ВітаєМо юВіляріВ!
Сковородинівська спільнота щиро вітає 

з ювілейними датами в першій половині 
листопада наших колег і колежанок, які віддали 
значну частину свого життя педагогічній справі, 
виявили професіоналізм, педагогічний талант, 
відданість справі, працьовитість, виховали бага-
то вчителів і науковців для України.

Прийміть наші вітання, шановні колеги: 
Людмила Іванівна Бєлоусова — проф. каф. 
інформатики, багаторічна (у минулому) заві-
дувачка каф. інформатики; Ольга Федорівна 
Думчикова, ст. лаборатнт каф. інформатики; 
Тетяна Іллівна Гогіна, к. біолог. н., доц., багато-
річна (у минулому) завідувачка каф. фізичного 
виховання; Ігор Анатолійович Іонов, д. сіль-
ськогосп. н., член-кор. НААН, проф. каф. анатомії 
і фізіології людини; Марія Дмитрівна Култаєва, 
д. філос. н., проф., член-кор. НАПН України, зав. 
каф. філософії; Анатолій Олександрович 
Нечитайленко, к. юрид. н., доц. каф. державно-
правових дисциплін; Наталія Олександрівна 
Пономарьова, д. пед. н., проф. каф. інформа-
тики, декан фізико-матем.  ф-ту; Валентина 
Володимирівна Скачкова, к. філол. н., доц., 

багаторічна заві дувачка (до 2022 р.) каф. німецької філології.
Щиро зичимо вам міцного здоров’я, оптимізму, мирного 

неба над головою, добробуту й злагоди в родині, підтримки 
рідних та близьких! Нехай реалізується задумане, а можли-
вості примножуються, нехай здійснюються всі ваші мрії та 
бажання, а життя наповнюється в цей нелегкий час лише 
приємними звістками, щасливими усмішками й добрими 
людьми!

Адміністрація ун-ту, колеги

Марафон Відкритих лекцій на істфаці
20 жовтня Тотраз Юрійович 

Місостов, к. іст. н., доцент каф. 
всесвітньої історії провів відкриту 
лекцію зі «Вступу до спеціальнос-
ті: міждисциплінарний вимір» на 
тему: «Мова як основа розвитку 
термінології».

Лекція була проведена для здобу-
вачів ф-ту історії і права І (бакалавр-
ського) РВО І року навч. На лекції 
було приділено увагу історичним 
аспектам розвитку мови, внутрішнім 
і зовнішнім факторам, які впливають 
на її еволюцію. Студенти ознайоми-
лися з термінологією («державна мова», «соціум», «соціолема», 
«лінгвема», «білінгвізм»), статусом державних і регіональних 
мов у різних країнах світу. «Цікавинкою» заняття стали питання 
про походження імен і професійної термінології, пов’язаної із 
запозиченнями з інших мов у процесі історичного розвитку. 
Першокурсники відповідали на проблемні запитання, вияв-
ляли високу активність у дискусії про значення мови для роз-
витку народів і націй, а також у процесах державотворення.

20 жовтня марафон відкри-
тих лекційних занять виклада-
чів каф. всесвітньої історії про-
довжила к. іст. н., доц. Лариса 
Миколаївна Ямпольська.

Для здобувачів ф-ту історії і права 
І  (бакалаврського) РВО 21 групи 
у межах інтегрованої навч. дисци-
пліни «Нова і новітня історія Європи, 
Америки, Азії та Африки прочита-
на лекція на тему: «Арабський світ 
у новий час (XVII – початок ХХ ст.)». 
Здобувачі були ознайомлені з історі-

ографією та джерельною базою теми, розміщеною на ПДО 
Moodle, з роллю ваххабітського руху у створенні централі-
зованої держави на Аравійському півострові в 70–80-х рр. 
XVIII ст., розвиток Єгипту за правління Мухаммеда Алі (1805–
1849 рр.) та після його смерті. Лекторка зробила акцент 
на особливостях ісламської цивілізації, її ролі у створенні 
багатоманітної моделі світу, європейських цінностях і явищі 
колоніалізму, ролі суб’єктивного фактору в історії. Здобувачі 
спробували розібратися, як османський діяч албанського 
походження Мухаммед Алі зміг перетворити Єгипет у силь-
ну й розвинуту державу Сходу? Чому змінилася ідеологія 
ваххабізму в процесі історичного розвитку?

21 жовтня к. іст. н., доц. каф. всесвітньої історії 
Марина Сергіївна Вороніна провела відкриту лекцію 
зі здобувачами ф-ту історії і права ІІ (магістерського) 
РВО 51 гр. заочної форми навчання з навч. дисциплі-
ни «Сучасні підходи в  історіографії, джерелознав-
стві та методології історичних досліджень» на тему: 
«Візуальна історія та тілесність у сучасних культурно-
антропологічних дослідженнях».

Здобувачі знайомилися з термі-
нологією «візуальної історії», скла-
довими поняттями терміна «тіло» 
(«біль», «хвороба», «організм»). 
Марина Сергіївна зробила акцент 
на практиці розпізнавання худож-
ніх прийомів для конструювання 
історії, а також одночасному засто-
суванні студентами методів і під-
ходів ґендерної історії, історії мен-
тальності на прикладі художнього 
фільму Олексія Каплера «Право на 
жінку» (1929 р.) з головною сюжет-
ною лінією — формування «нової» 
радянської жінки. 

25 жовтня Олена Миколаївна Богдашина, проф. каф. 
історії України, провела відкриту лекцію для здобува-
чів ф-ту історії і права І (бакалаврського) РВО ІV року 
заочної форми навчання.

Студенти були ознайомлені з історіографією та дже-
рельною базою теми, розміщеною на ПДО Moodle. 

Розглянуті питання про роль 
позитивізму в  розвитку націо-
нальної історіографії, його пред-
течі, канали поширення позити-
вістських ідей, основні елементи 
позитивістсь кого варіанту історі-
описання. Детально розглянуто 
творчість видатних представників 
Київської документальної школи: 
М.Д. Іванішев, В.С. Іконников, 
В.Б. Анто нович, Д.І .  Ба галій, 
М.С. Грушев ський, М.В. Довнар-
Запольський та ін. Окремо висвіт-
лені праці І.В. Лучицького про 
істориків-нео романтиків та інших 

дослідників всесвітньої історії. На прикладі діяльності 
І.Я. Франка показана популяризація ідей позитивізму 
серед науковців та в суспільстві.

Золотий фонд університету

три любоВі  
професора леоніда ушкалоВа

«Все минає, але любов після всього залишається», — свого часу писав Григорій Сковорода. Минуло дочасне життя й одного з най-
вагоміших дослідників його творчості — доктора філологічних наук, професора Леоніда Ушкалова, але залишилися його великі 
й маленькі любові.

Він випромінював у простір нашо-
го буремного, шаленого, а інколи 

й  абсурдного світу любов до людей, 
до котів, до українських пейзажів, до 
книжок, до складних і марудних нау-
кових проєктів, до міста Харків, у яке 
він переїхав з  Краснопілля Сумської 
області, де народився 5 листопада 1956 
року, вступивши на філологічний ф-т 
Харківського національного університе-
ту ім. В.Н. Каразіна (тоді ім. О. Горького).

Там він зустрів одну із трьох своїх 
великих любовей студентку Олександру. 
«Така любов буває раз в ніколи»: вони 
завжди дивилися в один бік, їхні серця 
відбивали подіб ні ритми, вони навіть 
сни бачили однакові. За час родин-
ного життя одна любов до дружини 
Олександри помножилася на любов до 
сина Олександра й до онука Олександра.

Другою великою любов’ю Леоніда 
Ушкалова була любов до України, 
любов без пафосу, без спонукальних 
закликів, всеосяжна й багатоголоса, як 
українська народна пісня. Вона про-
являлася в  кожному кроці Леоніда 

Володимировича, у його світоглядних 
орієнтирах, у його політичних поглядах, 

у його «цікавенних» лекціях для 
«філоложок» (так він жартома 
називав студенток-філологинь) 
у його «глибоченно» інтелек-
туальних наукових працях 
і навіть у їхніх назвах на кшталт 
«Україна між Сходом і Заходом» 
чи «Україна і Європа» та ін.

Між першою і  другою 
любов’ю цілком затишно було тре-
тій  любові Леоніда Ушкалова, що 
тісно переплелася метою всього його 
життя, — любові до української літерату-
ри, про яку ніхто не скаже краще, ніж сам 
пан професор: «А я хотів зробити так, 
щоб, коли мій читач згодом буде чути 
слова «українська література», у нього 

з’являлися впевнений погляд 
на життя, радісна посмішка, 
трішки драйву... А особисто для 
мене українська література — 
це моє життя. Я не займаюсь 
бізнесом або чимось таким. 
Я  займаюсь україністикою. 
І не шкодую. Це розкішний світ, 
мені в ньому гарно й затишно».

Нам залишається тільки 
вчитися в професора Леоніда 
Ушкалова любити світ, людей 
і справу всього життя…

З Днем народження, пане 
професоре! Хай Ваш затишок 
буде вічним.

Наталія Левченко,  
доктор філологічних наук, професор

ЩаслиВі соняхи

ХНПУ імені Г.С. Сковороди за ініціативи 
та підтримки ректора Юрія Бойчука 
реалізовує благодійницький проєкт 
«Щасливі соняхи». 

Викладачі щотижня виїздять до 
дітей із різних деокупованих селищ 
Харківщини, проводять для них ігри, 
конкурси, естафети, везуть іграшки, 
подарунки і смаколики. До збору бла-
годійницької допомоги залучаються 
всі співробітники та студенти ун-ту.

посВята В аспіранти
Уже традиційним у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди стало проведення Посвяти 
в аспіранти.

Цього року лави здобувачів освіти 
ІІІ (освітньо-наукового рівня) вищої 

освіти поповнили 105 осіб, які навчати-
муться за дев’ятьма освітньо-наукови-
ми програмами.

З вітальним словом до пер-
шокурсників звернувся ректор 
Сковородинівського ун-ту Юрій 
Бойчук, який наголосив на складно-
щах ситуації в країні й силі волі наших 
аспірантів займатися наукою всупереч 
усьому. Юрій Дмитрович подякував за 
вибір ун-ту і  запевнив у  гарному та 
якісному результаті кожного дисер-

таційного дослідження. Проректорка 
з наукової, інноваційної і міжнародної 
діяльності Світлана Бережна окресли-
ла перспективи наукового потенціалу 
професорсько-викладацької спільноти 
ун-ту та потужність наукових шкіл.

Уже вкотре посвяту в  аспіранти 
відвідують почесні гості заходу: голо-
ва Ради молодих учених при МОН 
України Олеся Ващук та голова Ради 
молодих учених при ХОДА Олександра 
Мандич, котрі професійно ознайомили 
з викликами та перспективами, права-
ми та можливостями молодих учених 

сьогодення. Зі словами настанови 
звернувся аспірант випускного року 
навчання, заст. голови Ради молодих 
учених ун-ту Ярослав Скидан. Кер. 
відділу аспірантури та докторантури 
Ірина Разуменко завбачливо ознайо-
мила аспірантів з правилами навчання 
в аспірантурі. Незважаючи на склад-
ність ситуації в  країні, ХНПУ імені 
Г.С.  Сковороди дотримується своїх 
традицій, набуваючи нового досвіду, 
адже за освітою стоїть майбутнє, за 
наукою — прогрес!

О. Башкір, голова Ради молодих учених 

до 30-річчя  
заснуВання напн україни

Видано монографію «Національна академія педагогічних наук України: 1992–2022 рр.» 
до 30-річчя заснування академії.

Видання вийшло за загальною 
редакцією академіка НАН України, 

академіка НАПН України В.Г. Кременя. 
Монографія містить матеріали, що 
відображають періоди становлення 
та розвитку НАПН України, її відділень, 
наукових установ та їх колективів.

У книзі представлено історичну роль 
НАПН України в становленні й розвитку 
національної системи освіти; розкрито 
дослідницький потенціал; окреслено 
пріоритети діяльності з  наукового 
й  методичного забезпечення націо-
нальної освіти. Наголошено на першо-
чергових завданнях у сучасних реаліях 
воєнного стану — захисті суверенітету 
й  територіальної цілісності України, 
задачах освіти щодо підготовки та 
виховання громадян в умовах війни та 
повоєнного відновлення країни, поси-
лення європейської інтеграції. Ідеться 
про конкретні кроки педагогіки й пси-
хології в умовах світової глобалізації та 
інших викликів людству.

Видання адресовано освітянам, 
науковцям, усім, хто опікується функ-
ціонуванням і  розвитком освіти, її 
науковим і методичним супроводом, 
здійснює наукові дослідження та екс-
периментальні розробки в галузі осві-

ти, педагогіки і психології. У розділі 19 
окреслено діяльність Державного 
закладу вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти» за роки існу-
вання. З монографією можна озна-
йомитися в  електронній бібліотеці 
НАПН України за посиланням:
https://lib.iitta.gov.ua/731806/

Джерело: https://naps.gov.ua/ua/ 
press/releases/2819

Волонтери
Волонтерити зараз — це насамперед 
служити людям, які потребують допо-
моги, і тим самим наближати Перемогу!

Саме так розуміє цю місію викла-
дачка каф.  українознавства 

і лінгводидактики, к. філол. н., доцент 
Наталія Іванівна Варич. Ще з 2014 
року вона допомагала мешканцям 
та біженцям з тимчасово окупованих 
територій.

Повномасштабний напад 2022 р. 
спонукав ще більше вдатися до 
волонтерської діяльності. Не чека-
ючи жодних розпоряджень і вказі-
вок, разом з іншими завзятими (на 
чолі з  Анжелою Денисенко), кого 
турбує доля міста, України  й світу 
загалом, Наталія Іванівна почала 
опікуватися мешканцями сусідніх 
будинків (близько 60 осіб). На осо-
бливу підтримку чекали самотні 
старенькі (допомога з розміщенням 
у  сховищі, налагоджування побу-
ту й забезпечення харчуванням та 
медикаментами). Долучалася до 
формування, розвантаження й роз-
поділу гуманітарної допомоги. «Іноді 
потрібно було за лічені хвилини роз-
вантажити чи завантажити фуру, аби 
вона встигла між обстрілами доїхати 
до потрібного місця», — розповіла 
Наталія Іванівна. Відвідувала й пора-
нених бійців у госпіталі, у команді 

волонтерів-сковородинівців готу-
вала пакети адресної гуманітарної 
допомоги для працівників нашого 
ун-ту, хто особливо її потребував, для 
медичних закладів, дитячих будинків 
та переселенців і мешканців «гаря-
чих» зон Харківщини, куди наші смі-
ливці все вчасно довозили. За своє 
волонтерство Наталія Іванівна має 
офіційну подяку.

«Але найприємнішою роботою, за 
яку якраз і відповідальна, — ділиться 
емоціями викладачка-волонтерка, — 
стало приготування (разом з Надією 
Скрипник, Іриною Ушаковою) обідів 
та смаколиків для мужніх добро-
вольців-оборонців Харкова й волон-
терів».

Здобувачка вищої освіти ІІ магіс-
терської рівня І року навчання ф-ту 
історії і права Гуріна Алла Сергіївна 

нагороджена Грамотою за підтрим-
ку та допомогу Збройним Силам 
України і вагомий особистий внесок 
в  забезпеченні обороноздатності 
країни під час військової агресії рф 
та з нагоди Дня захисників та захис-
ниць України. 

Дякуємо нашим волонтерам, 
які своєю працею наближають 
Перемогу!

Леонід Ушкалов з вихованками Оленою Лямпрехт, 
яка писала в нього кандидатську дисертацію, 

та Наталією Левченко, у якої професор керував 
кандидатською й докторською дисертаціями

безпека під час Війни
27 жовтня в Сковородинівському ун-ті стартувала серія інформаційно-роз’ясню-
вальних занять та інструктажів з питань заходів безпеки під час воєнного стану.

Зустріч розпочалася з виступу ректо-
ра Юрія Бойчука, який зазначив, що 

під час війни дуже важливо навчитись 
правилам поведінки в умовах воєнного 
стану, тобто під час обстрілів та повітря-
них тривог, поводження з вибухонебез-

печними предметами, надання першої 
медичної допомоги, тощо.

Ректор повідомив, що керівни-
ком штабу цивільного захисту ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди є проректорка 
з навчально-виховної роботи Наталія 
Борисенко.

Про безпеку життєдіяльності 
населення в  умовах надзвичайних 
ситуацій воєнного характеру роз-
повів Олександр Березан, методист 
Навчально-методичного центру цивіль-
ного захисту та безпеки життєдіяльності 
Харківської обл. Про правила безпечної 

поведінки та алгоритм дій під час вияв-
лення підозрілих (вибухонебезпечних) 
предметів докладно розповів Денис 
Петренко, волонтер, інструктор з мін-
ної небезпеки Товариства Червоного 
Хреста України.

Про те, як зберегти життя в особливо 
небезпечних ситуаціях та надати першу 
домедичну допомогу постраждалим, 
розповів Юрій Таймасов, підполковник 
служби цивільного захисту, нач. навч. 
пункту аварійно-рятувального загону 
спец. призначення Головного управ-
ління ДСНС України в Харківській обл.

Під час лекції фахівці провели пре-
зентацію найбільш поширених небез-
печних знахідок та ознайомили з пра-
вильним поводженням у небезпечних 
ситуаціях.

Юлія Клименко, кер. Пресцентру
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Міжнародний день сліпих
13 листопада 1745 року у Франції народився Валентин Гаюї — відомий педагог, який 
заснував у Парижі та Петербурзі декілька шкіл і підприємств для сліпих. За рішенням 
Всесвітньої організації охорони здоров’я саме ця дата відзначається як День сліпих.

До XVIII століття світ не мав навчальних закладів для сліпих. Валентин Гаюї 
вперше продемонстрував свій метод навчання сліпих за допомогою приду-
маного ним шрифту. У 1784 році в Парижі без підтримки уряду та благодійних 
товариств, за власний кошт у своєму будинку він відкрив першу у світі школу для 
сліпих дітей під назвою «Майстерня трудящих сліпих». Першим учнем Валентина 
Гаюї був підібраний на церковній паперті хлопчик Франсуа де Лезюер. Потім 
до школи вступили ще 11 його безпритульних однолітків.

Навчання та виховання сліпих дітей Валентин Гаюї поставив на наукову осно-
ву. Він розробив рельєфно-лінійний шрифт «унціал». Це були великі рівні літери, 
видавлені рельєфом на щільному папері. Головна перевага «унціала» полягала 
в тому, що за допомогою цього шрифту можна було навчати сліпих дітей читанню 
і друкувати книги для сліпих. Шрифт був пересувний, і це допомагало сліпим 
дітям робити набір потрібного тексту. Крім цього, Валентин Гаюї сконструював 
прилади для сліпих і матриці для виготовлення рельєфних наочних посібників, 
географічних карт і глобусів. Цьому ремеслу він навчав і своїх вихованців.

Незважаючи на складне матеріальне становище, Валентин Гаюї побудував 
при школі друкарню і виготовив у ній декілька книг рельєфно-лінійним шриф-
том — «унціалом», за якими незрячі навчалися аж до винаходу Луї Брайлем 
рельєфно-крапкового шрифту.

О.С. Казачінер, д. пед. н., проф. каф. здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

українська МоВа —  
МоВа переМоги

9 листопада, у День української писемності та мови, відбувся ХХІІ радіодиктант 
національної єдності, мета якого об’єднати людей навколо України в усьому світі.

Сьогодні українці в нашій країні 
й  у  всьому світі писали радіодик-
тант на тему «Твій дім». Це був дуже 
актуальний, який влучив у  серце 
кожного українця, зворушливий 
текст української письменниці та 
режисерки Ірини Цілик. Неймовірно 
проникливо прочитала його Ада 
Роговцева  — народна артистка, 
Герой України.

До написання традиційного 
Всеукраїнського радіодиктанту долу-
чилися адміністрація, викладачі та 
студенти сковородинівського універ-
ситету, адже сьогодні боротьба три-

ває не тільки за нашу Незалежність, 
але й за українську мову і культуру. 
Борітеся, поборете, вам Бог помагає!

ВистаВка художньої тВорчості
Журі каф. образотворчого мистецтва підбило підсумки Міжнародного конкурсу-
виставки художньої творчості.

Конкурс проходив у  рамках свят-
кування 300-річчя від Дня наро-

дження Григорія Савича Сковороди 
за підтримки Fellowship, Ін-ту наук про 
людину (IWM, Відень), Українського 
НДУ, Гарвардського ун-ту (HURI) та 
Ін-ту Гаррімана Колумбійського ун-ту 
в рамках проєкту: «Слобожанські хро-
ніки культурного опору».

Ми отримали дитячі та студентські 
роботи в  різних техніках не тільки 
з різних куточків України, а й з даль-
нього зарубіжжя, куди розкидала 
війна наших маленьких художників. 
Особливу увагу привернули оригамі 

до байок Г. Сковороди юних художників 
з КЗ Центр дитячої та юнацької творчості 
№ 1 (керівн. Мусієнко Наталія). Відмітили 
творчий напрям Зіньківської дитячої 
художньої студії «DaVinci» (керівн. 
Фенько Наталія), Харківської дитячої 
художньої школи ім. І.Ю. Рєпіна (керівн. 
Чернуха Юлія) та багатьом іншим.

Запрошуємо всіх охочих відвідати 
онлайн-виставку і насолодитися дитя-
чим позитивом і особливим поглядом 
на постать Г. Сковороди та його твор-
чість.

Т. Паньок, проф., 
зав. каф. образотворчого мистецтва

ххі козацькі читання
На факультеті історії і права ХНПУ імені Г.С. Сковороди 14.10.2022 р. відбулися 
«ХХІ Козацькі читання».

За доброю традицією нашого ф-ту 
уже 21 рік поспіль у День україн-

ського козацтва відбувається наукова 
студентсько-учнівська конференція. 
Цьогоріч конференція об’єднала 
понад 60 здобувачів вищої освіти та 
учнів 8–11 класів Безлюдівського юри-
дичного ліцею імені Героя Радянського 
Союзу І.Я. Підкопая, КЗ «Рунівщинський 
ліцей» Зачепилівської сільради 
Красноградського р-ну Харківської 
обл., КЗ «Краснопавлівський ліцей» 
Лозівської міськради Харківської обл., 
Харківського ліцею №8, Харківської 
гімназії №86, Харківських СШ І — ІІІ 
ступенів №108, №162, Харківських 
ЗОШ I-III ступенів №  37, 
№138, КЗ  «Школа мистецтв 
Харківської міськради».

П ленарне зас іданн я 
від крив д.  пед.  н., проф., 
член-кореспондент НАПН 
України, ректор ХНПУ імені 
Г.С.  Сковороди, Отаман ГО 
«Окремий науково-освітній 
центр Українського козацтва 
імені Г.С.  Сковороди», гене-
рал-осавул УК Бойчук Юрій 
Дмитрович. Усіх учасників 
конференції привітала в. о. декана 
ф-ту історії і права, д. пед. н., проф. 
Л.Д. Зеленська.

У цьому році було представле-
но 5 тематичних секцій: 1. Григорій 
Сковорода  — видатний лицар 
духовності, нащадок козацького 
роду  (модератор: к.  і.  н. доц. каф. 

всесвітньої історії, координатор 
з наукової роботи ф-ту історії і права 
С.О. Сєряков); 2.  Історія українсько-
го козацтва в  особах  (модератор: 
к.  і. н., зав. каф. історії України, доц. 
І.С. Мартинова); 3. Військова справа 
Запорозької Січі (модератор: к. і. н., доц. 
каф. всесвітньої історії Т.Ю. Місостов); 
4. Повсякденне життя та побут укра-
їнського козацтва (модератор: к. і. н., 
доц. каф. історії України, координатор 
з виховної роботи ф-ту історії і права 
І.В. Чернікова); 5. Актуальні проблеми 
української та всесвітньої історії (моде-
ратор: к. і. н., доц. каф. всесвітньої істо-
рії М.С. Вороніна).

Конференція підтвердила, що 
сучасна молодь цікавиться історією, 
традиціями, культурою українського 
козацтва, небайдужа до історії рідної 
держави, пишається своїм козацьким 
корінням.

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

не лише шляхетна професія, 
а й життєВе покликання

Не секрет, що існують професії, які потребують більшої відповідальності, адже в результаті впливають на величезну кількість 
людей і на суспільство в цілому. Професія викладача, на думку здобувачів ІІ курсу спеціальності «Соціальна робота», постійних 
спецкорів газети «Учитель», чи не одна із найпотужніших рушіїв прогресивного буття країни.

Поліна Литвин: «Я переконана, що 
за рівнем розвитку сфери освіти 

в державі можна визначити подаль-
ший потенціал нації щодо сприйняття 
передових технологій, знань, умінь та 
навичок, а отже, бути розвиненою час-
тиною цивілізації. А чи кожен може бути 
освітянином?

На мою думку, бути справжнім педа-
гогом — це бути освіченою людиною 
в усіх сферах, ретельно працювати над 
собою, удосконалювати свої знання 
й уміння. Бути педагогом — це бажання 
і готовність допомогти іншим розкрити 
свої здібності, таланти, знайти правиль-
ний шлях у житті!

Обираючи професію за покликом 
душі, людина виконує свою місію, 
попри негаразди й перепони, залиша-

ється вірною своїй справі, пам’ятає, що 
їх слово слугує моральним орієнтиром, 
допомагає підростаючому поколінню 
в  прийнятті справедливих рішень, 
мотивує на добрі вчинки!

Таким чином, внесок у  розви-
ток нас як особистостей роблять не 
тільки батьки, а й працівники сфери 
освіти — люди, що покладають життя 
заради добробуту країни, нації, люд-
ства, не жаліючи вільного часу, сил та 
натхнення. Чи зможемо ми їм достат-
ньо віддячити? Гадаю, що ні. Але про-
нести через усе життя ті знання, що 
нам дали, ми безумовно зможемо, 
і  це буде та маленька вдячність до 
викладачів, яку ми, кожен із нас, точно 
зможе зробити».

Катерина Погоріла: «Люди, які 
обрали свій життєвий шлях освітяни-
на, мають дослухатися до свого серця 
й  робити вибір душею, адже це не 
лише передача знань — це виховання 
підростаючого покоління, розвиток 
психологічних і  моральних якостей 
особистості.

Педагог — це одна із найзатребу-
ваніших професій, яка є необхідною, 
незалежно від географічного роз-
ташування, типу політичного устрою 
або економічного розвитку держави. 
Окрім досконалого знання свого пред-
мета, успішний і ефективний педагог 
має володіти відмінними комуніка-
тивними навичками. Немало людей 

у нашій країні мають педагогічну осві-
ту, але ж одна справа стати педагогом, 
а інша — бути ним!

Але, на мою думку, внутрішніх якос-
тей недостатньо, потрібно наполегли-
во працювати та постійно розвиватися 
й удосконалювати вже наявні якості та 
відкривати в собі нові, ще не відомі. Та 
існують риси, які неможливо в  собі 
розвинути. На мою думку, це любов до 
дітей. Василь Сухомлинський, відомий 
усьому світу педагог-гуманіст, ствер-
джував: «Педагог без любові до дити-
ни — все одно, що співак без голосу, 
музикант без слуху, живописець без 
відчуття кольору».

Людмила Макар, куратор 22СР

педагогічні читання на дошкільноМу
На ф-ті дошкільної освіти вже стало гарною традицією відзначати наше найголовніше професійне свято — День працівників 
освіти — педагогічними читаннями, до яких мають можливість долучитися і викладачі, і здобувачі вищої освіти.

Традиційно з року в рік у цьому захо-
ді беруть участь наймолодші члени 

нашої факультетської родини — першо-
курсники, виступи яких завжди відрізня-
ються щирістю й емоційністю.

Тема цьогорічних читань, які від-
булися 30 вересня 2022  р.,  —  «Мої 
найперші вчителі» — припала до душі 
нашому новому поповненню, адже 
є близькою і животрепетною для них, 
оскільки вони за віком ближчі за всіх 
до школи. Тож було вирішено в рамках 
читань провести конкурс есе саме для 
першокурсників, аби надати можливість 
їм висловитися.

У педагогічних читаннях актив-
ну участь взяли декан ф-ту дошкіл. 
освіти проф. Т.П. Танько, зав. кафедр, 
проф. Н.Г. Тарарак, проф. С.О. Доценко 
Ініціатором, душею, ідейною натхнен-
ницею і ведучою педагогічних читань, 
як і  багато років поспіль, виступила 
доц. О.У.  Холтобіна. Координатор 

з виховної роботи ф-ту доц. А.В. Ковтун 
очолила роботу журі конкурсу, до 
складу якого увійшли запрошений 
член журі, методист навч. відділу КВНЗ 
«Харківська академія неперервної осві-
ти» М.С. Гулакова, куратор групи першо-
курсників доц. М.О. Давидова, ст. викла-
дач Ю.В. Доля, голова Студентської ради 
ф-ту В.В. Гур’єва і голова культмасового 
комітету Д.Е. Височина.

Слід зазначити, що виступи першо-
курсників своїм змістовим наповненням, 
емоційним посилом, стилістикою і вишу-
каною культурою мовлення переверши-
ли всі очікування! Журі важко було оби-

рати переможців, бо практично ко жнен 
учасник був гідний нагороди. Майже всі 
доповіді були щирими, відвертими, зво-
рушливими, кожна містила свою «родзин-
ку», була індивідуальною, неповторною. 
У багатьох із присутніх сльози наверта-
лися на очі, коли здобувачі з теплотою 
в голосі згадували своїх улюблених учи-

телів, вихователів, розповідали, чим саме 
їм завдячують. Але найбільш щемким 
було те, що майже всі доповідачі своїми 
першими і найголовнішими учителями 
в житті назвали власних батьків.

Переможцями і номінантами конкур-
су есе стали: І місце — Тетяна Дєєва, Дар’я 
Татарнікова; ІІ місце — Ніна Меркулова, Мілана 
Мітіна, Ганна Терентій; ІІІ місце — Данило 
Ракитянський, Єва Винник, Анастасія Рубан, 
Данило Конєв, Ірина Келеберда.

Переможцями в номінаціях стали:
Анастасія Бабич — «За самостійність 

суджень», Анастасія Краснокутська  — 
«За  щирість», Олександра Ротанова  — 

«За імпровізацію», Марина Сич — «За ори-
гінальність мислення», Софія Чуйкова — 
«За відвертість», Лілія Забуга — «За ста-
ранність».

Вітаємо наших перможців і номінан-
тів із першим студентським успіхом!

Ю.В. Доля, ст. викл. каф. теорії,  
технологій і методик дошкіл. освіти

профорієнтація
15.09.2022 р. відбувся профорієнтаційний захід в 11 класі 
ХЗОШ №38 Немишлянського р-ну м. Харкова.

Захід провела д.  пед.  н., проф. Олена Семенівна 
Казачінер, яка розповіла майбутнім абітурієнтам про 

освітні програми І  (бакалаврського) рівня вищої осві-
ти: «Спеціальна освіта. Логопедія», «Спеціальна освіта. 
Олігофренопедагогіка», «Корекційна та інклюзивна осві-
та», «Здоров’я людини та практична психологія», про зміст 
освітніх програм, про сфери працевлаштування випус-
кників, а також про можливість навчання в магістратурі 
після закінчення бакалаврату. Учні 11 класу ознайомились 
з офіційним сайтом ХНПУ імені Г.С. Сковороди, сторінками 
ф-ту природничої, спеціальної і здоров’язбережувальної 
освіти, кафедр спеціальної педагогіки та здоров’я людини, 
реабілітології і спеціальної психології.

До речі, у ХЗОШ №38 є інклюзивні класи. Зустріч про-
йшла на оптимістичній ноті завдяки підтримці адміністра-
ції закладу та класному керівнику Чередниченко Ользі 
Володимирівні. Учні 11 класу, сподіваємося, зацікавили-
ся можливістю обрати одну із запропонованих нашими 
кафедрами і  факультетом спеціальностей. Віримо, що 
наступного року побачимось з  випускниками школи 
в Сковородинівському ун-ті.

студентська  
наукоВа конференція

27 жовтня на УМЛФ імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка відбулася 
щорічна студентська наукова конференція «Актуальні пробле-
ми філологічних наук», присвячена 300-річчю з дня народження 
Г.С. Сковороди.

Відкриття конференції розпочалось із вітальних слів 
декана ф-ту, д. філол. н., проф. К.Ю. Голобородька та 

викладачів каф. зарубіж. літер. та слов’янських мов імені 
проф. Михайла Гетманця.

У роботі конференції взяли участь студенти українського 
ф-ту та ф-ту іноземної філології. У лінгвістичній секції (кер.: 
д. філол. н., доц. Радчук О.В.) зацікавили доповідями Капут 
Вікторія (3 курс) та У Хунлі (6 курс), у літературознавчій секції 
(кер.: к. філол. н., доц. Козлова А.Г.) привернули увагу зага-
лу доповіді: Аббасової Сабіни (4 курс), Холодової Дарини 
(3 курс), Капут Анастасії (2 курс) та Капут Вікторії (2 курс).

Усі доповіди були підготовлені ретельно, відповіда-
ли науковому стилю, супроводжувалися презентаціями. 
Обговорення доповідей проходило жваво, з інтересом 
до порушених проблем лінгвістики та питань сучасного 
літературознавства.

Севрук Катерина, 4 курс укр. мовно-літературного ф-ту 

тиМчасоВий 
пункт тестуВання

На базі ХНПУ імені Г.С. Сковороди у 2022 р. 
було створено тимчасовий пункт тес-
тування (ТЕЦ) для проведення основних 
та додаткових сесій національного 
мультипредметного тесту (НМТ), 
магістерського тесту навчальної ком-
петентності (МТНК) та магістерського 
комплексного тесту (МКТ).

У 2022 році у зв’язку з російською 
агресією  в Україні випускники 

шкіл, що планують вступати до ЗВО, 
складали національний мультипред-
метний тест (НМТ) замість ЗНО.

Тестування проходило в комп’ютер-
ному форматі. Було задіяно 3 аудиторії. 
Кожна аудиторія містила 11 робочих 
місць для учасників тестування та 
1  місце для інструктора. Усі робочі 
місця були обладнані персональними 
комп’ютерами з відповідним апарат-
ним та програмним забезпеченням. 
Роботу пункту тестування забезпечу-
вало три старших інструктори, відпові-
дальний та помічник відповідального. 
Протягом 11 сесій тестування пройшло 
приблизно 300 осіб. Для безпеки 
учасників було підготовлено укриття 
цивільного захисту.

Перший заст. Міністра освіти 
і  науки України Андрій ВІТРЕНКО 
висловив керівництву нашого 
закладу глибоку вдячність за нада-
ну допомогу в організації та прове-
денні основних сесій національного 
мультипредметного тесту (НМТ), 
магістерського тесту навчальної ком-
петентності (МТНК) та магістерського 
комплексного тесту (МКТ).

Андрій ВІТРЕНКО зазначив: «Попри 
надзвичайно складну ситуацію в нашій 
державі, ми впоралися з важливим 
для всього українського суспіль-
ства викликом: забезпечили рівний, 
справедливий вступ нашої молоді до 
закладів вищої освіти, незважаючи на 
воєнний час, із використанням нового 
формату проведення вступних випро-
бувань — комп’ютерного тестування. 
Зауважимо, що лише завдяки нашим 
спільним зусиллям усі етапи вступних 
випробувань пройшли на належно-
му організаційному рівні, відповідно 
до обсягів та термінів проведення, 
із чітким дотриманням норм і вимог, 
передбачених нормативно-правови-
ми актами та організаційно-розпоряд-
чими документами».

Світлана Доценко, відповідальна за ТЕЦ — 
зав. каф. технологій дистанційного навч. та 

цифрової дидактики в дошкіл. освіті

хеллоВін
31 жовтня English Speaking Club 

на фізико-математичному ф-ті вже 
не вперше відзначав Хелловін.

Завдяки організаторам заходу 
студенти та викладачі взяли участь 
у цікавих змаганнях та інтерактивних 
вправах. Щиро дякуємо керівнику 
клубу — Олені Олександрівні Гуліч 
за натхненну та наполегливу роботу!

1 листопада студенти ф-ту 
іноземної філології не втратили 
можливості під час надзвичайно 
цікавої та таємничої лекції вивчи-
ти традиції містичного й загадко-
вого свята Хелловін.

Вебінар «Zoom 
for EduCation»

25 жовтня 2022 року за сприяння МОН 
України та представників компанії Zoom 
пройшов вебінар «Zoom for Education: 
використання цифрових інструментів 
для викладачів».

Вебінар проводився з метою інфор-
мування про можливості інстру-

менту Zoom для ефективної організа-
ції освітнього процесу. Участь у вебі-
нарі взяли понад 3000 педагогічних 
та науково-педагогічних працівників, 
під час вебінару заслухано корисні 
поради спікерів, які мають значний 
досвід роботи з цією платформою.

Було розглянуто такі питання: 
можливості ліцензійної версії Zoom; 
функціональні можливості Zoom Web 
Portal; функціональні можливості 
Zoom Desktop Application; налашту-
вання конференцій Zoom; особливос-
ті застосування Zoom в університеті; 
особливості застосування Zoom для 
школярів. Запис означеного вебінару 
розташован за наступним посилан-
ням: https://bit.ly/3DjTrRw

Аліна Кривобокова, редактор Центру  
міжнародної діяльності
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герої  
не ВМирають

22 вересня 2022 р. під час вико-
нання бойового завдання обі-
рвалося життя Руслана Біліченка, 
випускника історичного ф-ту, бійця 
тероборони, який захищав Україну.

Справжній патріот, воїн, який сум-
лінно виконував свій громадянський 
і військовий обов’язок, виявив стій-
кість і мужність.

Руслан Біліченко закінчив школу 
№  8  м.  Лозова Харківської обл. та 
школу для обдарованих дітей міста 
Харкова. З  2010–2015  рр. навчав-
ся на історичному ф-ті ХНПУ імені 
Сковороди. Викладачі та одногруп-
ники пам’ятають Руслана як дуже 
талановиту й  світлу людину, бас-
гітариста, музиканта з неймовірним 
голосом.

Коли вісім років тому ворог 
вперше зазіхнув на українські 
землі та суверенітет України, Руслан 
пішов у  зону проведення АТО. 
Повернувшись до мирного життя, 
працював журналістом, оператором 
туристичної фірми та залізнични-
ком. Уже в дні повномасштабного 
вторгнення, 25 лютого, добровіль-
но пристав до лав територіальної 
оборони.

Висловлюємо щирі слова співчут-
тя рідним та близьким. Усі сьогодні 
поділяють ваше горе, сумують разом 
з вами та підтримують вас у годину 
скорботи.

Під час виконання військо-
вого обов’язку на Сватівському 
напрямку (Луганська обл.) загинув 
Микола Півень, випускник 2007 р. 
н. ф-ту ФВ і спорту (спортивна спе-
ціалізація «футбол»).

Миколу згадують як прекрасно-
го студента, порядного, надійного, 
активного, талановитого щирого, 
справжнього патріота, відданого 
громадянина своєї країни. Своє 
життя він свідомо присвятив захис-
ту Батьківщини, з 2020 року служив 
у лавах Збройних Сил України у зван-
ні «старший лейтенант». Микола був 

командиром взводу в  92 Окремій 
Механізованій Бригаді ЗСУ імені 
кошового отамана Івана Сірка.

Приносимо свої глибокі спів-
чуття рідним, близьким та всім, хто 
знав загиблого. Світла пам’ять про 
Миколу та його самовіддані подвиги 
у боротьбі за нашу свободу назавжди 
буде жити в наших серцях!

29 жовтня трагічно загинув 
суддя Красноградського районно-
го суду Харківської області Дмитро 
Сергійович Константинов, 1980 р. 
н., який розпочинав свій трудовий 
шлях викладачем юридичного ф-ту 
ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Дмитро 
підірвався на вибуховому пристрої 
у селищі Борщова, яке тривалий час 
було в окупації і де він допомагав 
як доброволець саперам у  розмі-
нуванні.

Пам’ятаємо його як гарну люди-
ну, надійного та відповідального 
колегу, професіонала, патріота. 
Висловлюємо щирі співчуття родині 
Дмитра Константинова.

Вічна пам’ять Героям!

дВа погляди на практику
Погляд викладача

Цьогоріч літня організаційно-виховна практика для студентів третіх курсів про-
ходила в дистанційному режимі, яку забезпечували викладачі каф. освітології та 
інноваційної педагогіки.

На кожному ф-ті було створено віртуальні кемпи, які об’єднували в собі заго-
ни для дітей різного віку, а здобувачі стали вожатими в цих кемпах. Студенти 
за підтримки викладачів навчилися організовувати відкритий безпечний 
простір для освіти, виховання та дозвілля свідомих громадян, розробляти та 
проводити виховні заходи в дистанційному форматі, використовувати низку 
онлайн-застосунків, підвищуючи свою медійну грамотність.

Усі віртуальні кемпи стали практико-орієнтованими майданчиками для 
формування вчителя нової генерації, який уміє вибудовувати цікаву виховну 
діяльність, утримувати увагу аудиторії під час відеоконферецій, спонукати 
учнів до активної пізнавальної діяльності. Разом з тим практика стала для 
студентів платформою для спілкування, обміну думками, командної, групової 
та індивідуальної роботи.

Під час практики студенти-третьокурсники продемонстрували висо-
кий рівень сформованості soft skills і важливих для майбутнього вчителя 
компетентностей — цифрової, соціальної, мовної, культурологічної, гро-
мадянської. Працюємо заради майбутнього! Реалізовуємо одвічну місію 
Сковородинівського ун-ту — формування педагога, освіченого, компетент-
ного, висококваліфікованого фахівця, громадянина, патріота, інноватора, 
носія духовності і культури завдяки постійному вдосконаленню змісту освіти 
та сучасних технологій навчання і виховання.

Анна Боярська-Хоменко, д. пед. н., зав. каф освітології та ІП

Погляд студентки
У липні 2022 року студенти-третьокурсники мали можливість пройти онлайн літню 
практику, долаючи труднощі воєнних часів.

Кожен студент спробував себе в ролі вожатого, і війна не стала жодним 
чином на заваді. Щотижня ми збирались нашою маленькою, але дружною 
родиною «Фізматівського кемпу» на платформі ZOOM для того, щоб не 
лише показати, чого навчились протягом тижня, а ще й для того, щоб 
провести весело час. Разом ми відкривали для себе нові онлайн-серві-
си, платформи, редактори для створення різноманітних інтерактивних 
завдань: ігор, вікторин, обговорень, опитувань, тестів, квестів, ребусів, 
мозаїк, пазлів тощо.

У фінальний день практики ми проявили максимальну згуртованість, завдя-
ки чому створили чудову концертну програму — це були презентації найбільш 
яскравих моментів; колажі із табірних пісень, емблем загонів, девізів, речівок; 
інсценування табірного життя; проведення флеш-мобів і, звісно, прощальне 
табірне вогнище.

Завдяки цій практиці літо промайнуло непомітно, на деякий час ми могли 
відволіктись від складних реалій, поринувши в атмосферу нашого «кемпу», 
що назавжди залишиться в наших спогадах.

Вельми вдячні нашим керівникам з практики, зокрема Анні Володимирівні 
Боярській-Хоменко та Людмилі Петрівні Остапенко, які сприяли дружній 
атмосфері та задавали ритму, ніби уявному, а в той же час справжньому 
літньому табору. Завдяки цьому ми змогли себе відчути наставниками для 
дітей табору. Зі свого боку навчання не було нудним, а навпаки — це було 
нереально круто!

Після цієї табірної практики, впевнена, що в кожного загорілись очі, щоб 
піти працювати вожатим і цікаво проводити літо. Ні на секунду не шкодували, 
що проходили практику саме в дистанційному форматі.

Діана Толок, студентка 4 курсу фізико-матем. ф-ту

Спорт
18 вересня студентка 42 групи ф-ту ФВ і спорту Дар’я Гонцова на регіональ-

ному чемпіонаті з фехтування Міжнародної ради військового спорту (CISM) 
у польському місті Джонкув виборола бронзову медаль в особистих змаганнях 
з фехтування на шаблях.

20 вересня Іван Агапов, студент 22 групи ф-ту ФВ і  спорту ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди, виборов срібну нагороду Міжнародного турніру з боксу 
серед молоді 2004–2005 рр. народження, що відбувся в Сербії та виконував 
норматив Майстра спорту України з боксу та право участі в Чемпіонаті світу.

22 вересня в Турецькому м. Самсун на Кубку світу серед студентів з одно-
борств Данил Ісаєнко, студент ф-ту ФВ і спорту, виборов срібну нагороду 
у ваговій категорії 58 кг.

З 23 по 24 вересня в Польщі пройшов Кубок Європи із сумо, на якому наша 
Олена Нікітінська гідно представила національну збірну команду України та 
Харківську обл. Олена виборола І місце у ваговій категорії до 65 кг.

24–25 вересня в Німеччині відбулися змагання з фехтування — Чемпіонат 
землі Hessen, де студент ф-ту ФВ і спорту Роман Самойлов виборов серед 
дорослих спортсменів І місце в команді та ІІІ місце в особистій першості, а серед 
юніорів — І місце командне та І місце особисте!

17–21 жовтня в Харківській держ. академії культури за підтримки Міністерства 
культури та інформаційної політики України учасники народного ансамб-
лю бального танцю стали переможцями в ХІ двотуровому Міжнародному 
фестивалі-конкурсі мистецтв «Dance Song Fest 2022» та отримали Диплом 
лавреата І ступеня в номінації «Хореографія, Бальний танець, Ансамбль» 
V вікової категорії.

Дякуємо керівникам Н. Бугаєць і О. Пінчук, викладачам В. Косиченко, 
Б. Фоменку, К. Жерьобкіній за високу професійну майстерність та значний 
внесок у розвиток культури. Зичимо творчому колективу подальших успіхів, 
плідних результатів та яскравих перемог! 

30 жовтня Еріка Бригіда, студентка 22 групи ф-ту ФВ і спорту, посіла 3 місце 
на змаганнях «Galeb Belgrade Trophy — Serbia Open G2» з таеквондо у ваговій 
категорії 49 кг серед дорослих спортсменів.

Ірина Кривенцова, кер. Спортклубу

4
осВітньо-ВихоВний потенціал 

науМоВських читань
Наумовські читання — це особлива подія в житті фізико-математичного ф-ту, перевірена більше ніж 20 роками унікальна 
університетська традиція, яка розвивається, реалізується в різних формах, способах, підходах.

Наумовські читання відігра-
ють значну освітньо-вихов-

ну роль у справі підготовки май-
бутнього вчителя, формуванні 
його особистості. Аналізуючи, 
узагальнюючи досвід проведен-
ня Наумовських читань можна 
констатувати, що вони знайом-
лять студентів з викладачами, які 
працювали на ф-ті, їхніми біогра-
фіями, професійними досягнен-
нями, методичними напрацю-
ваннями, особистими якостями 
тощо; спонукають учасників 
до більш глибокого, ґрунтов-
ного вивчення історії розви-
тку ф-ту, фізико-математичної 
освіти і науки; стимулюють до 
експериментальної діяльності, 
з подальшим представленням 
отриманих результатів на секці-
ях; заохочують до участі в читан-
нях студентів і викладачів інших 
ф-тів, випускників ун-ту, учителів 
шкіл міста та області.

Наумовські читання про-
ходять,  як правило, у  жов-
тні — листопаді в такий спосіб: 
доповіді, повідомлення теоре-
тичного характеру; презентації 
результатів експериментальних 
досліджень; історико-педагогічні 
нариси, есе; спогади, пропозиції, 
рекомендації; представлення 
проєктів, планів, заходів.

Наумовські читання мають свого 
засновника: Валентину Дмитрівну 
Зорю, к.  фізико-матем.  н., доцента, 

яка ініціювала, організувала 
і довгий час особисто їх про-
водила на високому рівні, чим 
залишила ґрунтовний пози-
тивний слід на довгу пам’ять 
з  любов’ю до ф-ту, до науки, 
студентів, колег; слід, який 
може залишити тільки чесна, 
творча, відповідальна людина, 
яка шукала і  знайшла спосіб 
виказати особливу вдячність 
і повагу викладачам, які пра-
цювали на ф-ті, демонстрували 
високий професіоналізм, куль-
туру (професійну і  загальну), 
гуманне, віддане служіння про-
фесії. Так за двадцять років, ми 
краще пізнали багатьох викла-
дачів, чий досвід, майстерність, 
глибокі знання, ерудиція і зараз 
заслуговують на схвалення. 

Особливо це стосується 
ветеранів педагогічної праці, 
серед яких зокрема Іван 
Олександрович Наумов, 
к. фізико-матем. н., професор. 
Інтелігентний, спокійний, роз-
судливий, уважний до студен-
тів, терпляче повторював їм те, 
що вони не встигли записати, 
зрозуміти. І.О. Наумову були 
притаманні надзвичайна охай-
ність та порядок запису мате-
ріалу на дошці, оптимальний 

темп викладання, чітка й виразна мова.
Микола Андрійович Жихор  — 

к. фіз.-мат. н., професор, витриманий, 
професійний, наставник молодих 

викладачів, завжди давав цінні пора-
ди, органічно поєднував вимогливість 
і повагу до студентів, колег.

Сергій Борисович Весе-
ловський — ст. викладач, професій-
ний методист. Значну увагу віддавав 
формуванню умінь, застосовувати 
знання на практиці в різних варіантах. 
Він був активний у спілкуванні зі сту-
дентами. Знаходив безліч прикладів, 
щоб виявити здібності в  майбутніх 
учителів до продуктивної діяльності. 
Любив повторювати, що теорія без 
практики — мертва, і терпляче навчав 
студентів застосовувати теоретичні 
знання на практиці.

За ці роки Наумовські читання зба-
гатилися різноманітністю проблем, що 
порушувалися (науково-практичні, ана-
літичні, методичні), аудиторією учасни-
ків (студенти, випускники, викладачі, 
учителі); використанням сучасних 
технологій представлення матеріалу, 
ретельним визначенням предмету 
обговорення тощо.

Отже, традиційні Наумовські читан-
ня — це захід, що має освітньо-вихов-
ний потенціал, а саме: формування осо-
бистості майбутнього вчителя, профе-
сійного, здатного любити вчительську 
працю, такого, що добре знає історію 
ф-ту, переконаного, що саме освіта 
збереже світ.

Наумовські читання мають своє 
майбутнє: фізико-математичний ф-т 
найстаріший в ун-ті, з глибоким, ціним 
досвідом і унікальними викладачами.

С.Т. Золотухіна, д. пед. н., професор

Стажування

HEllo, unitEd Kingdom!
1 вересня 2022 р. розпочалося річне наукове стажування в Кільському ун-ті (Keele University) за про-
грамою Британської Академії наук і за підтримки благодійної організації Council for At-Risk Academics 
(CARA) Ольги Гончарової, к. філ. н., доц. каф. теорії і практики англ. мови.

Кільський ун-т розташований у самому серці англійського 
графства Стаффордшир, між великими містами Манчестер 

і Бірмінгем, він є сучасним високотехнологічним науково-
дослідним і освітнім осередком з найбільшим у Великій 
Британії (і третім у Європі) кампусом загальною площею 
253 га. Я прикріплена до ф-ту гуманітарних і соціальних наук 
(School of Humanities), розташованому в окремому корпусі під 
назвою Chancellor’s building. Мене вразило, що всі викладачі, 
аспіранти й такі дослідники-стипендіати, як я, забезпечені 
окремими офісами з вільним доступом до високошвидкісного 
Інтернету, електронних бібліотечних каталогів і наукових баз, 
безкоштовних послуг копіцентрів. Робоча атмосфера на ф-ті 
дружня й відкрита, відбувається постійний обмін ідеями та 
досвідом. Цьому сприяє і надзвичайно демократичний стиль 
спілкування — усі учасники освітнього процесу, незважаючи 
на вік, звертаються одне до одного за іменем, без додавання 
ступенів і посад. Сфера моїх інтересів порівняльні літературні 
зв’язки, зокрема рецепція художнього методу англійської 
письменниці перехідної доби Мей Сінклер. Програмою 
передбачено роботу в бібліотеках і архівах, участь у семіна-

рах і конференціях, підготовку до 
друку наукових статей.

Перший місяць мого перебуван-
ня в іншій країні видався досить 
напруженим і  заповненим вирі-
шенням організаційних, житлових 
питань, обов’язковим сертифікованим проходженням курсів з 
охорони здоров’я і безпеки, політики рівності й різноманіт-
ності, інформаційної безпеки і кібербезпеки. Проте цей грант 
не є чимось винятковим — уряд Сполученого Королівства 
поруч із Британською Академією наук спрямували значний 
ресурс на підтримку саме українських науковців і студен-
тів. Так, наприклад, тільки Кільський ун-т виділив у фонд 
CARA £1 млн, а загальна кількість приватних осіб, установ 
і організацій-донорів налічує десятки назв й імен. Програми 
відкриті за всіма напрямками та спеціалізаціями.

Наостанок хочу додати, що, незважаючи на щільний гра-
фік, кожен мій день розпочинається і закінчується новинами 
з України, рідного Харкова, де залишається мій чоловік, мої 
батьки і, без перебільшення, моя душа і серце.

сади переМоги
Цього літа на кафедрі українознавства та лінгводидактики зацвіли справжні квіткові сади перемоги, вирощені дбайливими 
руками наших викладачок-чарівниць — Наталії Петрівни Нестеренко та Світлани Олександрівни Марцин. Секретами вирощу-
вання квітів садівниці поділилися особисто…

Які асоціації викликають у вас квіти?
Н.П.: Квіткове розмаїття асоціюється 

в мене з життєдайною літньою порою, 
коли все буяє, смакує, радує.

С.О.:  З квітами в  мене асоціація 
одна — рідне село, де у кожної госпо-
дині перед будинком були клумби.

Які квіти вам подобається вирощувати?
Н.П.: Люблю троянди, маю кілька 

сортів ще маминих, але вони дуже 
примхливі у вирощуванні. Традиційно 
плекаю чорнобривці, майори, матіолу, 
гладіолуси, що росли на городі в бабусі.

С.О.: Троянди люблю тільки в букетах, 
а на клумбі — півонії, айстри, чорно-
бривці, а восени — морозець. Пам’ятаю, 
як у дитинстві йдеш до школи, а на клум-
бах синіє морозець, укритий снігом.

Розводити квіти – це хобі?
Н.П.: Традиційно щорічно я  виса-

джую на городі рядочки квітів. Цієї 
весни, маючи час і натхнення, я напо-
внила кілька квітників біля будинку.

С.О.:  Раніше саджала квіти тільки 
на підвіконні. У  мене багато орхідей 
різних кольорів. Цього року не бачила, 
коли вони цвіли. Але всі живі, бо чоловік 
доглядає. Ще люблю фіалки. Це гарне 
заняття, щоб зняти стрес.

Як такі звичні справи, як вирощування кві-
тів, наближають нашу перемогу?

Н.П.: Вирощування квітів створює 
позитивний, оптимістичний настрій, 
надихає на викладацьку «сродну 
працю» на благо України.

С.О.: Вирощування квітів допомагає 
зберігати рівновагу, не дає впадати у від-
чай, коли дивишся новини, чуєш щодня 
вибухи! Щоранку я виходила на вулицю, 
дивилася на небо, сонце і дякувала, що 
живі! У мене на клумбі всі соняхи були 
однакові, а  один виріс величезний. 
Я вирішила, що він символізує Перемогу 
України.

Уже незабаром війна закінчиться, а ми пере-
можемо... Продовжите вирощувати квіти?

Н.П.: Коли бачиш, як насіння перетво-
рюється на квітку, то серце сповнюєть-
ся радістю від споглядання дива наро-

дження й вірою, що будь-які труднощі 
можна подолати.

С.О.:  Звичайно! Після Перемоги, 
коли знову зацвітуть квіти, а  вони 
обов’язково зацвітуть, бо я  вже 
й  насіння зібрала, запрошу до себе 
в гості родичів, друзів, колег! Ми всі 
обов’язково зустрінемося, обнімемо-
ся, будемо плакати, сміятися! А квіти? 
Обов’язково буду вирощувати. А ще 
хочу посадити кущі калини, бузку і жас-
мину, як у мами біля криниці!
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