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Нарада

ЗАСІДАННЯ СПІЛКИ РЕКТОРІВ ХАРКІВЩИНИ
11 січня 2023 року ректор ун-ту Юрій Бойчук узяв участь у засіданні Спілки ректорів Харківщини, на якому були присутні Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, начальник 
ХОВА Олег Синєгубов, голова ХОР Тетяна Єгорова-Луценко, директор Департаменту науки і освіти ХОВА Олексій Литвинов.

Сергій Шкарлет подякував началь-
нику ОВА, територіальним грома-

дам та керівникам закладів освіти за 
стійкість і співпрацю, підтримку сфери 
освіти в регіоні, незламність і набли-
ження перемоги.

Міністр зауважив, що наприкінці 
2022 року було ухвалено постанову 
щодо розподілу обсягу освітньої суб-
венції на зарплати вчителям і педаго-
гам. «Жоден викладач не залишиться 
без зарплати у  воєнний час. Так на 
Харківщину виділено на сьогодні 
одну з найбільших субвенцій — 4 млрд 
316 млн грн. Узагалі Харків — це освіт-
ня столиця України»,  — наголосив 
Сергій Шкарлет.

Міністр подякував усім за орга-
нізацію онлайн-навчання для 

майже 225  тисяч школярів області. 
Дуже важко було це зробити на 
Куп’янському, Вовчанському напрям-
ках, але ми спільно із закладами 
вищої освіти плідно попрацювали 
над цим питанням. Зокрема залучи-
ли студентів і магістрів ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди до викладання в шко-
лах на деокупованих територіях. І як 
би нам не хотілося вже повернутися 
до офлайнового навчання, але ще 
триває війна. Проте в  нас є  багато 
планів щодо організації освітнього 
процесу в онлайн-режимі».

«Дякую, що виконали основне 
завдання в умовах війни — втримали 
колектив і здійснили набір студентів. 
Зараз у ваших руках майбутнє нашої 
країни. Тому ви маєте стати локомоти-
вом найсміливіших ідей. Маємо вико-
ристати весь потенціал не на 100 %, а на 
200 %», — звернувся Олег Синєгубов 
до ректорського корпусу Харківщини.

Учасники засідання Спілки ректорів 
обговорили нагальні питання щодо ста-
лості освітнього процесу, збереження 
кадрового викладацького та наукового 
потенціалу закладів та питання пере-

ведення студентів окремих категорій 
з  контрактної форми навчання на 
бюджет. Також було обговорено низку 
питань щодо проведення цьогорічної 
вступної кампанії. Зокрема можливі 
формати вступних іспитів та проєкт 
Порядку прийому на навчання для 
здобуття вищої освіти у 2023 році. «Ми 
повинні створити максимально без-
печні умови для кожного абітурієнта 
й надати можливість вступу до закла-
дів вищої освіти України здобувачам, 
які тимчасово перебувають за кордо-
ном», — зазначив Сергій Шкарлет.

НАВЧАННЯ ПРИПАЛО МЕНІ ДО ДУШІ
«15 вересня в нас була перша лекція, перша зустріч з куратором, одногрупниками, наприкінці місяця — перша стипендія… і ми поступово почали звикати до навчання», — 
розповідає студентка 12 англо-франц. групи ф-ту іноземної філології Єлизавета Коваленко.

За перший семестр вивчили близько 
28 юнітів, пів тисячі слів, написали 

понад 18 модульних контрольних, від-
відали 43 семінари, виконали 37 аудіо- 
та відеозавдань, а також приблизно 
мільйон разів питали в групі, що, як 
і на коли треба зробити… Але це лише 
цифри, які не можна порівняти з тими 
емоціями, хвилюваннями, а тим біль-
ше — з набутими знаннями.

Перед початком занять у нас була 
зустріч із керівниками ф-ту та викла-
дачами, де ми почули доброзичливі 
поради та пояснення, необхідні для 
впевненості на старті. Кожне питан-
ня в  чаті конференції обговорили 
конструктивно та якісно, аби пер-
шокурсник почував себе важливим 
у родині сковородинівців. Також було 
опитування з приводу вибору другої 
мови. Я обрала французьку, бо мене 
приваблює її мелодика, подобаються 
твори французьких авторів, естетика 
цієї витонченої та культурної країни.

У розкладі занять побачили пріз-
вища наших дев’ятьох викладачів. 
Новими дисциплінами для нас стали 
практичне усне та  писемне англій-
ське мовлення, практична граматика 
англ. мови, практична фонетика англ. 
мови, українська мов, мовознавство, 

медицина, екологія та друга іноземна 
мова. Здивувала відсутність фізичної 
культури, як у  школі, а  замість неї 
фехтування. Звісно, онлайн опанувати 
такий вид спорту неможливо, можна 

здобути лише теоретичні знання, але 
всі ми сподіваємось на закінчення 
війни та світлі часи після перемоги. 
Незважаючи на онлайнову форму 
навчання, ми активно навчалися й роз-
вивалися. Викладачі вправно користу-
ються різноманіттям технічних засобів, 
намагаються знаходити яскраві ілю-
страції. Якщо це відео, обов’язково 
буде гарна музика або харизматичні 
спікери; якщо презентація, то інформа-
ція зрозуміла й презентована так, щоб 
складався асоціативний ряд.

Ми навчилися користуватися роз-
кладом, запам’ятали обличчя та пріз-
вища викладачів, налагодили комуні-
кацію з одногрупниками, навчилися 
ефективно розподіляти час, щоб всти-
гати виконувати домашні завдання. На 
жаль, маємо певні технічні труднощі, 
зокрема вимкнення світла або відсут-
ність інтернету, але викладачі до цього 
ставляться з  розумінням та всіляко 
йдуть на поступки. Ми завжди маємо 
зв’язок із ними.

Мене тішить, що, окрім лекцій, у нас 
багато семінарів, де відбуваються 
активні дискусії, обговорюється нова 
інформація, наводяться приклади 
реального використання та попиту на 
ці знання. На заняттях із французької 

мови нам розповідають про постійне 
використання її в повсякденні, чого 
ми навіть не помічаємо. Виявляється, 
багато слів, якими ми користуємось, 
є оригінальними французькими. Такі 
факти завжди викликають інтерес 
та прагнення дізнатися більше.

Щодо мотивації, дисципліни та 
продуктивності, то буде нещиро 
заявити, що ми маємо постійне 
невичерпне бажання йти вперед, 
працювати та вивчати щось нове, але 
стабільність, поступовість у викла-
данні та цікаві альтернативи сухим 
та стислим рефератам, як-от: проєк-
ти, спільні винаходи та презентації 
з урахуванням наших зацікавлень, 
хобі тощо… Усе це підтримує праг-
нення до нових знань, немає відчуття 
буденності та сумнівів щодо доціль-
ності навчання в цьому закладі. 
Незважаючи на воєнний стан у країні, 
заняття майже не переносили, час 
змінювався з  урахуванням наших 
побажань і можливостей та навіть 
екзамени в першу се ссію складали 
з посмішками й позитивом.

Навчання в  Харківському націо-
нальному педагогічному університе-
ті імені Г.С. Сковороди припало мені 
до душі.

З ПОЧАТКОМ ДРУГОГО СЕМЕСТРУ!
1 лютого в університеті почався 2 семестр для здобувачів І (бакалаврського) та ІІ (магістерського) РВО.

25 січня 2023 року відбулася чергова робо-
ча нарада із  заступниками деканів із навч. 
роботи на чолі з проректором з навчально-
наукової роботи Володимиром Борисовим. 
Обговорювалися питання щодо початку нового 
навчального семестру 2022–2023 н. р., розклад 
занять, перелік ДВВ (для другого (магістерсько-
го) рівня вищої освіти), підготовка до ЄВІ та інші.

До початку ІІ семестру проведені засідан-
ня рад ф-тів, на яких обговорили організацію 
освітнього процесу в 2 семестрі 2022–2023 н. р.; 
готовність робочих навч. програм і силабусів 
на 2 сем.; стан підготовки освітніх програм для 
ЗВО ІІ магістерського рівнів; планування про-
форієнтаційної роботи на ІІ семестр; вимоги до 
оформлення тез для здобувачів ОС «Магістр»; 

підготовку проєктів освітніх програм для вступ-
ників 2023 р., роботу підготовчих курсів і залу-
чення НПП до їх проведення; про виконання 
наказу щодо організації роботи із цивільного 
захисту та багато інших питань.

У період з  27 по 31 січня 2023  р. декани 
ф-тів провели онлайн-зустрічі для здобувачів 
І (бакалаврського) та ІІ (магістерського) РВО 
щодо початку 2 семестру в  дистанційному 
режимі з  1  лютого. Куратори та викладачі 
ф-тів пояснили студентам, як саме відбувати-
муться навчальні заняння, практика, робота 
над курсовими проєктами в онлайн-форматі. 
Також здобувачі мали можливість поставити 
нагальні питання деканам та викладачам ф-тів 
і отримати на них ґрунтовні відповіді.

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ, ДОРОГИЙ «УЧИТЕЛЮ»!
90 років  — не просто вік для 

газети, і  тому звичайні привітання 
тут нічого не скажуть. «Учитель» — 
це не просто газета, це насамперед 
часопис одного з найстаріших педа-
гогічних університетів країни, що вже 
рельєфно виділяє її на фоні інших 
друкованих видань. Немає таких слів, 
які б могли описати всю виконану 
роботу! Скільки поколінь студентів 
на шляху професійного становлен-
ня супроводжувала газета, незмінно, 
подібно дзеркалу, відображаючи всі 
події ун-ту, міста, країни!

90 років — це час мудрості й вели-
чезного досвіду, це справжня віха 
в житті всього педагогічного колек-

тиву. З кожним роком наша газета завдяки 
зусиллям всіх, хто над нею працює, стає цікаві-
шою та яскравішою. Ми, вірні читачі, чекаємо 
щоразу її виходу з величезним нетерпінням. 
Доземний уклін усій редакції, зокрема голов-
ному редактору Ірині Алімджанівні Биковій — 
ідейній натхненниці, для якої праця над 
газетою — беззастережне й відповідальне 
служіння Сковородинівському ун-ту!

У цей день прийміть від ректорату й мене 
особисто найяскравіший щирий букет приві-
тань! Бажаємо вам і надалі залишатися завжди 
актуальними й затребуваними! Великих твор-
чих успіхів, талановитих дописувачів, уважних 
і вдячних читачів, глобальних діапазонів, кру-
гозорів, панорам і об’єктивів!

Юрій Бойчук — ректор університету

ВІДЗНАКА ПРЕЗИДЕНТА
30 грудня Президент України нагородив головну волонтерку нашого ун-ту, доц. каф. 
освітології та інноваційної педагогіки, співзасновницю «Музичного батальйончику», 
«Help Army. Kharkiv» Анжелу Денисенко державною відзнакою «Золоте серце».

Перед врученням нагороди представни-
кам українського волонтерського руху 

Володимир Зеленський наголосив: «Відзнака 
«Золоте серце» символізує відданість волон-
терів Україні й  захисникам нашої держави. 
Вважаю, що саме таке серце в усіх представників 
волонтерського руху. Хочу подякувати за ваше 
серце, за ваш час, за життя, бо багато з вас цілко-
вито змінили своє життя з перших днів цієї війни. 
І за вашу безмірну любов до України, до наших 
прекрасних людей і міцних воїнів. Ви наближа-
єте нашу перемогу починаючи з 24 лютого — 
щодня, щогодини, щохвилини».

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять волонтерів, які віддали 
свої життя за Україну.

22 січня спільнота українського мовно-літературного ф-ту імені Г.Ф. Квітки-
Основ’яненка відзначала свято Соборності Української держави.

Це свято встановлене на честь проголошення Акту Злуки Української   
Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки 1919 року. 

Офіційно в Україні День Соборності відзначають з 1999 р. Соборність невіддільна 
від державності, суверенітету й незалежності народу, які є фундаментом для 
побудови демократичної держави, запорукою виживання й існування нації. 
Ідея соборності була й залишається базовою національною цінністю українців, 
а нині вона є передумовою успіху нашого спротиву зовнішній агресії.

На УМЛФ упродовж тижня кураторами академгруп було проведено тематичні 
кураторські виховні години, присвячені Дню Соборності України. Відбулося 
проведення урочистого засідання старостату, на якому керманичі ф-ту 
К. Голобородько, О. Варенікова та Т. Собченко ознайомили старост академгруп 
з історичною довідкою свята та його ідеєю. Здобувачі ф-ту мали можливість про-
явити себе у творчому завданні — створенні вітальних плакатів (інфографіки) 
до 104-ї річниці Дня Соборності України.

У єдності — наша сила! Разом до перемоги! Слава Україні!

Міністр С. Шкарлет  
та нач. ХОВА О. Синєгубов

Члени Спілки ректорів закладів вищої освіти Харківщини

ОЛІМПІЙСЬКА РОДИНА
24 січня 2023 року ректор нашого універси-
тету, д. пед. н., проф. Юрій Бойчук як член 
виконкому цієї громадської організації відвідав 
відділення Національного олімпійського комі-
тету України в Харківській області, зустрівся 
з його головою Віктором Христоєвим.

Під час зустрічі сторони обговорили 
питання про ефективну співпрацю 

щодо реалізації фізкультурно-оздоровчих 
та спортивних проєктів, плани на майбут-
нє з метою впровадження в життя людей 
олімпійських цінностей та ідеалів спорту.

І. Кривенцова, голова Спортклубу ун-ту



УЧИТЕЛЬЛютий 2023 УЧИ ТЕЛЬ

ВІТАЄМО!
1 лютого святкує 70-річчя Віктор 

Миколайович Сергєєв  — канд. 
фізико-математичних н., доцент 
каф. фізики і хімії.

Майже 50 років Віктор Мико-
лайович працює в нашому ун-ті — 
та  став зразком справжнього 
викладача — виключно професій-
ного, енергійного та відповідаль-
ного! Завдяки унікальному досвіду 
та особистісним якостям його авто-
ритет у  нас в  ун-ті є  непохитним. 
Бажаємо Вам, шановний Вікторе 
Миколайовичу, міцного здоров’я, 
енергії, сил, родинного добробуту 
та професійного довголіття!

Чудовий ювілей 1 лютого свят-
кує к. філол. н., доцент каф. теорії 
та практики англ. мови, коорди-
натор з виховної роботи на фізи-
ко-математичному ф-ті Олена 
Олександрівна Гуліч!

Колектив глибоко цінує та шанує 
віддану викладацьку та виховну 
роботу  Олени Олександрівни на 
ф-ті. Органічно поєднуючи профе-
сійність, красу, мудрість та природну 
інтелігентність, Олена Олександрівна 
є прикладом наслідування для студен-
тів та викладачів! Бажаємо Вам, Олено 
Олександрівно, міцного здоров’я, 
родинного затишку, добробуту, твор-
чого натхнення, Перемоги та Миру!

Колеги фізико-математичного ф-ту
Колектив каф. німецької і роман-

ської філології щиро вітає д. філол. 
н., проф. кафедри Анастасію 
Вікторівну Лепетюху з присвоєн-
ням вченого звання професора!

Бажаємо нових професійних 
успіхів та наукових здобутків, сил та 
натхнення для реалізації всіх планів!

НАША ГОРДІСТЬ
28 січня 2023 року — виповнилося б 85 років 
Леоніду Івановичу Жаботинському, 
першому у світі дворазовому чемпіону 
Олімпійських ігор в суперважкій категорії, 
4-разовому чемпіону світу, багаторазово-
му рекордсмену світу, випускнику 1964 р. 
ф-ту ФВ і спорту нашого у-ту.

Леонід Жаботинський — видатна 
спортивна особистість планетар-
ного масштабу, важкоатлетичний 
супербренд України, спортивні здо-
бутки якого ще й досі неперевершені. 
Леонід Іванович завжди був справ-
жнім патріотом України. Усе життя 
він виступав за українські клуби СКА.

Вітаємо з перемогою в міському 
конкурсі «Учитель року — 2023» 
у номінації «Фізична культура» здо-
бувача 2-го (магістерського) рівня 
Інституту післядипломної освіти 
і менеджменту зі спеціальності 073 
«Менеджмент» Дениса Сердюка, 
учителя ЗЗСО № 37 м. Харкова!

З 90-РІЧЧЯМ, «УЧИТЕЛЮ»!
Від щирого серця вітаємо газету «Учитель» Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди з поважним ювілеєм.

Ось уже 90 років знаний університетський літопис «Учитель» сіє добрі зерна 
чесних та мудрих слів, публікує новини й історії сковородинівців, що 

живуть «тут і зараз», що будують «завтра». Ваша газета — це минуле й сього-
дення громади, це головна артерія вишу, що об’єднує людей і робить їх єдиною 
сильною і незламною Сковородинівською родиною! Бажаємо вистояти в цей 
тяжкий для країни час, зберегти найкращі традиції газети та вашого ун-ту, 
збагатитися новими креативними сторінками, проєктами, кореспондентами 
та героями, знайти свій унікальний і затребуваний суспільством прогресивний 
медійний шлях. Дуже хочеться, щоб у 2033 році, коли «Учитель» святкуватиме 
100-літній ювілей, ми всі — ваші любі читачі, друзі та колеги — зібралися за 
святковим столом під мирним та безхмарним небом! Зі святом вас, шановні 
колеги! Миру та процвітання на довгії літа!

Ліна Тимарська, редактор газети ХНУ імені В.Н. Каразіна  
«Харківський університет»

«Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу!» — саме ці рядки Павла Тичини 
спадають на думку, коли читаєш Газету!

Називаємо її з великої букви, бо розуміємо, якими героїчними зусиллями 
наших колег здійснюються сьогодні випуски «Учителя». Радіємо появі кожного 
номера, де б’ється пульс ун-ту, що в наш грізний час випробувань є єдиним 
організмом, який живе заради свого високого покликання — виховання 
педагогів нової формації, стійких і непереможних бійців освітянської ниви.

Шановні колеги! Дорогі друзі! Ваша щира любов до професії, відданість їй 
та своєму ун-тові гідні високого визнання й любові своїх читачів. Своє 90-річчя 
«Учитель» зустрічає з новим досвідом, ваш колектив демонструє незламність 
і рішучість, незмінну творчу енергію.

Вітаємо журналістів і дописувачів «Учителя» з ювілеєм і бажаємо нових 
творчих звершень!

Редакція газети «Політехнік» НТУ «ХПІ»

Ювілей освітянської газети «Учитель» — це визначна 
подія в нашому ун-ті.

За 90 років газета змінювала свій формат, періодич-
ність випуску, рубрики, шрифт, склад редакційної групи. 
Але незмінним залишається її головне призначення — 
служити вчительській професії. З одного боку, газета 
«дорослішала», «мудрішала», про що свідчить змістове 
наповнення статей; з  другого  — завжди залишалася 
молодою і за своїми поглядами на студентське життя, і за 
своїм прогресивним ставленням до освітянських подій, 

конструктивним мисленням, висвітленням гострих, сучасних проблем. За довгі 
роки газета стала для студентів і викладачів другом, порадником, стимулом, 
ареною презентації власних напрацювань тощо.

Розуміємо, що своїми «досягненнями» газета зобов’язана чисельним допи-
сувачам, а також редакційній команді: Ірині Биковій, Юлії Лебеденко, Роману 
Березовському. Скільки сил, енергії, емоцій, знань витрачають вони заради 
«декількох рядочків у газеті», на обговорення всіх аспектів побудови кожного 
номера. Бажаємо газеті «Учитель» і її співробітникам натхнення, емоційного 
підйому, подальшого висвітлення наших традиційних освітянських рубрик!

З ювілеєм, рідна газето!
С.Т. Золотухіна, проф. каф. освітології  та інновац. педагогіки

Шановна редакціє газети «Учитель»! Прийміть щирі вітання від газети ф-ту 
початкового навчання «У містечку» з нагоди 90-річного ювілею з дня засну-
вання.

90 років  — дуже поважний вік для газети, надто сьогодні, коли ЗМІ 
з’являються і зникають так швидко, що іноді не залишають по собі жодної 
згадки. Тож можна з певністю стверджувати, що нині наша університетська газе-
та — це не лише засіб інформування Сковородинівської спільноти про перебіг 
життя ун-ту, а й справжній літописець його історії. За часи існування видання 
пройшло великий і тернистий шлях, з номера в номер карбуючи літопис ста-
новлення та розвитку рідної альма-матер. Необхідно підкреслити, що газета 
«Учитель» завжди була і є близькою читачеві, адже вона розповідає про головні 
події, про людей, які прославляють наш славетний Сковородинівський ун-т.

Бажаємо редакції газети «Учитель» творчих успіхів, поповнення читацької 
авдиторії, нових цікавих тем, гострого пера та сміливих проєктів!

Редакція газети ф-ту початк. навчання «У містечку»

Дев’ять десятиліть збігло відтоді, як вийшов у світ перший номер універ-
ситетської газети.

Змінилися епохи, зникли з мапи цілі країни, проте газета, пройшовши в скла-
ді ун-ту (раніше — ін-ту) крізь чисельні історичні й суспільні катаклізми, висто-
яла, збереглася разом з ун-том, незмінно інформуючи викладачів і студентів 
про різноманітний перебіг освітнього процесу. Тож маємо всі підстави ствер-
джувати, що наша університетська газета — це справжній літописець історії, 
який створювався кількома поколіннями професійних редакторів і допису-
вачів — досвідчених і ще зовсім юних. Такий сплав молодого запалу та зрілої 
виваженості робить газету однаково цікавою й цінною як для ветеранів ун-ту, 
так і для здобувачів освіти, які роблять перші кроки на шляху свого профес. 
зростання. Невипадково кожний її новий номер миттєво «розходиться» кафед-
рами й ф-тами, серед колишних випускників і читачів поза межами ун-ту.

Феномен популярності газети «Учитель» у тому, що для багатьох сковороди-
нівців вона була і залишається цікавим і відвертим співрозмовником, мудрим 
порадником. У невимовно складний час, який ми зараз переживаємо, газета 
є джерелом підтримки та натхнення, за що ми дуже вдячні всім, хто її створює, 
насамперед її незмінному впродовж багатьох років головному редактору 
Ірині Алімджанівні Биковій.

Ф-т дошкільної освіти щиро вітає редакцію газети із 90-річчям! Шановні 
колеги! Від усього серця дякуємо вам за плідну багаторічну співпрацю, за 
відкриту для кожного з нас можливість опублікуватися на шпальтах «Учителя», 
за увагу до кожного автора, за людяність і підтримку, за безцінне відчуття 
належності до сковородинівської родини. Зичимо вам міцного здоров’я, 
творчої наснаги, нових звершень у вашій відповідальній праці, найскорішої 
перемоги над ворогом і щасливого життя під мирним небом України! Зі святом!

З повагою — колектив ф-ту дошкільної освіти

ГАЗЕТА «УЧИТЕЛЬ» У ВОЄННОМУ 2022 РОЦІ
2022 видався важким у житті не тільки нашого ун-ту, але й усієї України, яка з великими людськими втратами, зруйнованою інф-
раструктурою, мільйонами вимушених біженців бореться з рашистською навалою за свою Незалежність.

Дякуємо керівництву ун-ту, що 
у  воєнний час зберігає видання 

улюбленої в ун-ті газети. Тож за 2022 рік 
було підготовлено й видано 10 випусків 
газети. Ми пишаємось, що до 300-річчя 
Г.С. Сковороди, незважаючи на пробле-
ми з електропостачанням та інтернетом, 
за підтримки ректорату ми спромогли-
ся випустити й надрукувати святковий 
кольоровий номер «Учителя».

Загалом у номери 2022 року надій-
шло близько 250 заміток, роздумів, 
звітів, аналітичних статей, привітань 
та  віршів, 72  з  яких студентські. Ми 
щиро дякуємо всім нашим кореспон-
дентам за відданість газеті, за бажан-
ня висловити актуальне й наболіле. 
Редакція опрацювала всі номери 
за минулий рік і визначила найактив-
ніших кореспондентів.

У номінації «Найактивніший 
факультет». І  місце  — 62 публік., 
18  з  яких студентські, здобув укр. 
мовно-літер.  ф-т імені Г.Ф.  Квітки-
Основ’яненка  (декан проф. 
К.  Голобородько), ІІ  місце поділи-
ли ф-ти  історії і  права 26/15 (декан 
проф. Л.  Зеленська) і  фізико-мате-
матичний  — 28/8 (декан проф. 
Н.  Пономарьова); ІІІ  місце у  ф-ту 
соціальних і поведінкових наук — 
20/12 публік. (декан проф. І.Денисенко) 
і ф-ту мистецтв — 19/11 публік. (декан 
д. пед. н., доцент В. Фомін). На ІV місці 
ф-т почат. навчання — 15/10 публікацій 
(декан проф. Т. Довженко).

У номінації «Найактивніший центр 
і  громадська організація» пере-
міг Відділ зв’язків з громадськістю 

та ЗМІ, керівник якого Ю. Клименко 
у кожний номер надсилала матеріали 
про різноманітні аспекти життя нашого 
ун-ту, і Спортивний клуб, голова якого 
доц. І. Кривенцова ділилася спортивни-
ми новинами й пропагувала активний 
спосіб життя.

Редакція дякує нашим постійним 
кореспондентам, усім відділам ун-ту, 
які надсилали публікації та допомагали 
наповнювати нашу газету матеріалами.

«Найактивнішими кореспондента-
ми» стали: ректор ун-ту Ю. Бойчук — 
14 публ., серед яких ґрунтовні статті, 
присвячені ювілею Г.  Сковороди, 
відомим науковцям ун-ту, школі імені 
В. Короленка. До кожного номера над-
силала матеріали в рубрику «Ювілеї» 
проректор з навчально-виховної робо-
ти Н. Борисенко, щоб підтримати спів-

робітників, подарувати їм промінчик 
радості й надії. 10 публ., присвячених 
розвитку, захисту й існуванню держав-
ної мови під час війни, волонтерству, 
у проф., зав. каф. українознавства і лінг-
водидактики О.О.  Маленко; 7  публ. 
у проф., зав. каф. теорії і практики англ. 
мови І. Костікової про користь вивчен-
ня іноземних мов, допомогу ун-ту від 
закордонних партнерів.

У номінації «За креативність 
та новизну у  висвітленні ювілею 
Г.С.  Сковороди» редакція відзначи-
ла образну аналітичну статтю нашого 
гостя, акад. НАПН України Г. Філіпчука 
«Усеперемагаюча Світломудрість»; 
неперевершену Сковородіану проф. 
Н.  Левченко; змістовну й  глибоку 
статтю проф. М.  Култаєвої; науко-

ву Сковородіану проректора, проф. 
С.  Бережної; виховний потенціал 
спадщини Сковороди доц. каф. початк. 
і проф. діяльності Л. Філатової; творчі 
наробки та виставки викладачів і сту-
дентів від зав. каф. образотв. мисте-
цтва Т. Паньок, зав. каф. дизайну доц. 
Л. Григорової, яскраві святкові сце-
нарії від Н.  Грицаненко, КМЦ ун-ту; 
огляд результатів конкурсу «Я читаю 
Сковороду» провідної бібліотекарки 
С. Мажари.

Багато цікавих матеріалів надіслали 
наші викладачі: про пропаганду укр. 
мистецтва в Італії — доц. Я. Чеботова; 
про сучасне життя ансамблю «Буме-
ранг» — доц. Ю. Голенкова; з матеріа-
лами в рубрику «Золотий фонд ун-ту» 
надіслали статті професори Ю. Бойчук, 
С. Золотухіна, Л. Білоусова. Професійно 
спрямовані матеріали від проф. зав. 
каф. А. Боярської-Хоменко. Залучення 
студентів до журналістської діяльності 
доцента каф. соціал. роботи і соціал. 
педагогіки Л. Макар, проф. О. Маленко, 
доц. каф. історії України І. Чернікової, 
доц. каф. укр. мови доц. Ю. Лебеденко, 
коорд. з виховної роботи ф-ту початк. 
навч. І. Небитової.

Серед студентських публіка-
цій відзначені матеріали Юлії Матей, 
Анастасії Істоміної, Данієля Махмудова, 
Олексія Мельничука (ф-т історії і права); 
Олександри Саккер, Євгенії Стаханової 
(ф-т початк. навч.); Єлизавети Коваленко 
(ф-т іноз. філол.); Катерини Івлєвої 
(ф-т  мистецтв); Анастасії Гладких 
(ф-т природн., спеціал. і здоров’язбер. 
освіти); Вікторії Федоренко, Євгенії 
Мороз, Святослава Левенка, Назара 
Демченка (укр. мовно-літ. ф-т); Поліни 
Литвин, Катерини Погорілої (ф-т соці-
альн. і  поведінк. наук); Ярослави 
Українцевої, Анни Денисенко (ф-т дошк. 
освіти); Анастасії Гребешкової, Сабіни 
Мелікян, Ірини Спесівцевої (фіз.-мат. 
ф-т); Дмитра Іванова (ф-т ФВ і спорту).

Шановні читачі й дописувачі газе-
ти «Учитель», сподіваємось на плідну 
співпрацю у 2023 році. Зробімо нашу 
газету найцікавішою та найкращою 
серед університетських газет регіону 
та всієї України! Тримаймось! Разом 
ми переможемо!

Підготувала І. Бикова

СЛАВЕТНА ІСТОРІЯ «УЧИТЕЛЯ»
29 січня 2023 року газета «Учитель» — орган Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди святкує 
своє 90-річчя.

Газета є спадкоємницею створеної в 1933 році на базі 
Всеукраїнського інституту народної освіти імені 

М.О. Скрипника газети «Іновець». У 1933 р. «Іновець» став 
підґрунтям до заснування багатотиражки Харківського 
педінституту «За більшовицького педагога». Під час евакуації 
1941–45 рр. газета не видавалась, але після війни, з 1952 р., 
почала виходити вже під назвою «За сталінські кадри», як стін-
нівка на 8–10 аркушах ватману, яка вивішувалась на першому 
поверсі корпусу по вул. Артема (зараз Алчевських). У 1956 р., 
з настанням хрущовської відлиги, стіннівка одержала нову, 
більш демократичну назву — «Учитель». У цей час голов-
ними редакторами стіннівки були М.Ф. Гетьманець (1952–
1956), Н.Я. Дніпровська (1956–1978), А.Т. Гулак (1979–1985), 
Т.П. Стаканкова (1985–1987), А.П. Кувеньова (1987–1993). Два 
складних роки перебудови газета не видавалася.

29 січня 1995 р. за ініціативи ректора ун-ту І.Ф. Прокопенка 
побачила світ багатотиражка «Учитель». Головним редакто-
ром було призначено доц. Ірину Алімджанівну Бикову.

Логотип газети розробив доцент каф. образотворчого 
мистецтва В.І. Тимошевський. У перші роки існування багато-

тиражки усі турботи, пов’язані з випуском газети, узяв на себе 
колишній випускник ун-ту, а  згодом президент видання 
«Телетиждень» Борис Ложкін. У скрутні часи газеті фінансово 
допомагала випускниця ф-ту іноземної філології, викладач 
іноземних мов, яка мешкає в Чикаго, Віолетта Сміт. З 2002 року 
газета набирається та верстається на власній базі редакції. 

Газета «Учитель» нагороджена численними грамотами 
Спілки журналістів України, Департаментом науки і освіти 
ХОДА. Газета неодноразово ставала лауреатом обласно-
го творчого конкурсу журналістів «Часопис», Міського 
конкурсу-форуму університетських газет «Літопис», 
у «Часописі-2007» стала переможницею в номінації «Краща 
вишівська газета», у 2008 році в обласному конкурсі «Вища 
школа Харківщини — кращі імена» у номінації «Редактор 
газети ВНЗ» визнано І.Бикову.

В університеті працює 5 членів Спілки журналістів України, 
усі вони цікаві особистості: проф. Олена Маленко, доценти 
Тетяна Старостенко, Олена Варенікова, Ростислав Мельників, 
Ірина Бикова.

Редакторський склад газети «Учитель»

Навіть не віриться, що вік газети 
такий поважний та їй у цьому році 

виповнилося 90 років! Наша газета була 
свідком стількох змін довкола, але одне 
завжди залишалося незмінним — вона 
продовжувала рапортувати про важли-
ві події університетського життя, була 
поруч з  педагогами та студентами, 
невтомно надихала та підтримувала 
в непрості часи.

І навіть сьогодні, коли навколо нас 
безліч ЗМІ, наша рідна газета «Учитель» 
продовжує майстерно передавати 

в рядках кожного видання всі тонкощі 
університетського життя. Тож із упевне-
ністю можна стверджувати, що газета 
«Учитель» — справжній літопис історії 
становлення та розвитку нашого сла-
ветного ХНПУ імені Г.С.  Сковороди, 
живильне джерело нових педагогічних 
ідей та мудрий вихователь, на зразках 
якого зросло вже не одне молоде поко-
ління.

Ми вдячні за багатолітню плідну 
працю та високий професіоналізм 
творчому колективу газети та її голов.  

редактору Ірині Алімджанівні 
Биковій, що зробили видання не 
тільки багатотиражним, а й кожен 
номер, таким неповторним, жаданим 
та яскравим.

Бажаємо нашій улюбленій газеті 
«Учитель» нових цікавих ідей, натхнен-
ня та подальшого плідного розквіту 
й невпинного руху вперед!

Здобувачі ф-ту соціальних і поведінк. наук  
А. Гончарова, Н. Коловоротна, П. Литвин, 

А. Чернушенко та д.п.н., проф. каф. соц. роботи  
і соц. педагогіки Валентина Костіна.

Вітання від ф-тів дошкільної освіти та початкового навчання

Коли верстався номер...

Студенти УМЛФ прийшли привітати редакцію з Різдвом  (січень 2020 р.)

Чекаємо на кожен номер! Фото з ювілейного випуску 2018 року
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Думка

АНГЛІЙСЬКА З ДИТИНСТВА
Чи варто починати займатися англійською з дитинства? Щоб отримати відповідь 
на це питання, ми створили окремий курс для студентів, який мав успіх. Відгуки наших 
студентів про курс блоку ДВВ «Англійська мова для дітей» дають нам розуміння, що 
ми на правильному шляху.

Юлія Добрянська, 23 МСО: «Я жод-
ного разу не пошкодувала, що 

обрала саме цей курс ДВВ  — гарно 
побудований та зрозумілий. По-перше, 
я дізналась багато про комунікативну 
методику, про різні прийоми, про сайти 
для викладання й вивчення англійської, 
які я можу використовувати в подаль-
шому як з дітьми, так і  з дорослими. 
По-друге, після цього курсу я змінила 
стратегію й  тактику роботи з  дітьми, 
стала застосовувати різноманітні інтер-
активні сайти, завдяки яким моє викла-
дання англійської мови стало більш 
насиченим, зрозумілим, доступним та 
цікавим для них. Сайти можна викорис-
товувати як під час онлайн-заняття, так 
і офлайн. Дякую велике за чудові поради 
та лайфхаки, які буду використовувати 
у своїй педагогічній роботі».

Дарія Мірошник, 23 МСО: «Курс 
дуже цікавий та інформативний для 
студентів, які викладають англій-
ську мову дітям. Під час опанування 
курсу ми отримали багато практич-
ного матеріалу для занять онлайн та 
офлайн, розглянули різні прийоми, 

активності, особливості викладання 
англійської дітям дошкільного віку, 
молодшої школи, особливості при-
ватних занять. Усе це мені як уже вчи-
телю-практику було дуже необхідним, 
набуті знання вже використовую під 
час проведення своїх уроків у школі 
й на приватних заняттях».

Катерина Сідаш, 63 СО: «Цей курс 
був незвичним, бо я викладаю україн-
ську, і запам’ятався великою кількістю 
інтерактиву як з викладачем, так і з інши-
ми студентами. Було корисним прове-
дення ретроспективи наших занять 
і рефлексій, цікаво послухати виступи 
викладача та одногрупниць, замислити-
ся, чому саме мені подобалися ці заняття 
курсу ДВВ. Безліч інтерактивних вправ 
англійською дали можливість бути на 
крок ближче до самопізнання: я теж 
хочу і можу викладати англійську. Час, 
який було проведено на цих заняттях, 
пройшов дуже швидко. Добре, що я змо-
гла долучитися до цих занять і в моєму 
житті був подібний досвід!»

Підготувала І.І. Костікова,  
проф., зав. каф. теорії і практики англ. мови

Міжнародний проєкт

ІЛЮСТРУВАННЯ 
УКРАЇНСЬКИХ 

ЩЕДРІВОК
Кафедра дизайну ХНПУ імені Г.С. Сковороди спільно з кафе-
дрою експериментальної психології ун-ту імені Генріха Гейна 
у м. Дюссельдорф (Німеччина) запустили Міжнародний 
проєкт 4-ма мовами, де представлені роботи наших 
студентів.

Метою проєкту була популяризація української 
народної творчості, створення цікавих, стильних 

ілюстрацій, святкових різдвяних листівок. Завдання 
з дисципліни «Шрифт» — ілюстрування українських 
щедрівок — виконали студенти ІІІ курсу Анастасія 
Д’ячкіна, Софія Сагайдачна, Альона Коренєва, Катерина 
Сидоренко, Аліна Григененко, Владислав Олешко.

Л.С. Григорова, зав. каф. дизайну

ВІСТІ 
З ФАКУЛЬТЕТІВ

Наприкінці року здобувачі 
ф-ту історії і права відвідали 

онлайн-зустріч з представником 
Кіберполіції України Максимом 
Сергійовичем Северином. Зустріч 
відкрила проректорка з  навчаль-
но-виховної роботи ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди Н.О. Борисенко, яка 
привітала всіх учасників. Надзвичайно 
актуальною була інформаційна части-
на проєкту «MRIYA» − синергії кібер-
поліції України та волонтерів у проти-
дії російським окупантам у медіапрос-
торі. Також були презентовані проєкти 
та боти, які допомагають боротися 
українцям з  російською пропаган-
дою в  сучасному інформаційному 
просторі. Здобувачі ознайомилися із 
загальною інструкцією для боротьби 
із засобами зв’язку і  соціальними 
медіа окупантів. Наприкінці зустрічі 
учасники поставили свої питання. 
Дякуємо організаторам за актуальну 
та важливу зустріч!

Практичне заняття з китайської 
літератури в групі 31КА (викладач 
І.П. Хижа) було присвячено темі 
«Спільні та відмінні філософські 
ідеї Конфуція та Г.С. Сковороди». 
Студенти заздалегідь ознайомилися 
з творами митців, підготували пре-
зентації, на занятті обговорювали 
погляди обох філософів.

13 січня в  Еколого-біотичному 
центрі ХНПУ імені Г.С.  Сковороди 
відбулося святкове засідання чле-
нів Центру (студентів, учнів, мето-
дистів, керівників гуртів, вихован-
ців КЗ «Центр позашкільної освіти 
«Джерело»), присвячене дню наро-
дження Альберта Швейцера.

20 січня 2023 року на ф-ті історії 
і права відбувся дистанційний урок 
«Козацька слава» для учнів 5-х класів 
Харківського ліцею № 89. Здобувачки 
2 року навчання Ольга Гусак, Аліна 
Ходаковська, Анна Явтушенко під-
готували сучасний інтерактивний 
урок-гру про історію, традиції та 
культуру українських козаків. Урок 
проведено на високому рівні за ініці-
ативою й активною участю вчительки 
ліцею, випускниці історичного ф-ту 
Юлії Рєзанкової.

КНИЖКОВИЙ КЛУБ
«Люди перестають мислити,  

коли перестають читати» —  
Д. Дідро

На українському мовно-літературному 
ф-ті імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка 
працює книжковий студентський клуб 
«Плеяда».

«2022 рік був для всіх нас тяж-
ким, насиченим, непростим і  дов-
готривалим, але незважаючи на всі 
труднощі, студенти зібралися, щоб 
обговорити улюблені книги та про-
вести час у дружньому колі», — роз-
повідає голова студради фак-ту Євген 
Бондаренко. На зустрічі він нагоро-
див учасників клубу пам’ятними сер-
тифікатами, подякував за активність 
та небайдужість до питань популя-
ризації читання, підбив підсумки 
2022  року. Студенти обговорили 
цікаві книги на різдвяну та новоріч-
ну тематику. І в кінці зустрічі кожен 
поділився своєю «книгою року», 
яка вразила найбільше. Зустріч 
була по-справжньому теплою та 
продуктивною, тому сподіваємось, 
що в новому 2023 році ми зможе-
мо зустрічатися частіше й не лише 
у форматі онлайн.

ІСТОРІЯ НЕСКОРЕНОГО НАРОДУ
Єдність і цілісність України, її соборність як запорука сили й незламності стали мотивом літературно-мистецького заходу «Історія 
нескореного народу», ініційованого Культурно-мистецьким центром ХНПУ імені Г.С. Сковороди й проведеного 24 січня 2023 року 
для ветеранів нашого міста в Обласному центрі культури і мистецтва (ідея та режисура Наталії Грицаненко).

В основу літературної частини покладені новели про 
переживання війни, написані нашими сучасниками 

й прочитані зі сцени Василем Саганом й Аліною Нікітенко. 
Автори цих новел — зі сходу й заходу України, з її півночі 
й півдня — однаково гостро й травматично переживають 
і проговорюють війну, доводячи не тільки її жорстокість, 
але й абсурдність, протиприродність для людства.

Тексти, написані випускниками школи письменницької 
майстерності «Риба», уже стали важливим документом 
епохи, зафіксувавши травми й наслідки цієї страшної війни 
у свідомості українців. Проговорення війни — своєрідне 
долання цієї травми, здатність передати загострені почут-
тя в сприйманні цього лиха. Це можливість почути одне 
одного, співчуваючи й співпереживаючи горе, яке зараз 
спільне для всієї країни.

Сильну емоцію художнього слова доповнили про-
низливі пісні у виконанні викладачів, випускників, магі-
странтів ун-ту, зокрема Анни Ковтун, Анни Лук’янченко, 
Олександра  Кануннікова,  запрошеної мисткині Надії 
Мельник з її чарівною бандурою. Зі сльозами на очах, зата-
мувавши подих, слухали ветерани ці історії війни, пережи-
ваючи разом з авторами й акторами біль і жах війни. Серед 
ветеранів були такі, які, мабуть, пам’ятають з дитинства 

сліди іншої великої війни, від якої людство ще не оговта-
лося. Та чи можна впродовж одного століття пережити, 
прожити й забути дві війни?

Надзвичайно важливо зберегти зараз ланцюжок спадко-
ємності поколінь, не втратити спільну любов і повагу дорос-
лих і юних українців до своєї землі, до її захисників, усіх 
патріотів, хто відстоює зараз нашу державну незалежність. 

Олена Маленко, проф., зав. каф. українознавства й лінгводидактики

МИ ЩЕ ПОВЕРНЕМ ДО ДОМУ ЦЬОГО
«Ми ще повернем до дому цього», — співає народний камерний хор «Ювента» імені Віктора Королевського в різдвяній колядці 
Ольги Токар.

Співає з вірою і надією, сподіваю-
чись на творчу зустріч у  рідних 

стінах сковородинівського ун-ту.
Перед художніми колективами 

ХНПУ імені Г.С.  Сковороди, до яких 
належить камерний хор «Ювента», 
постала важлива місія  — зберегти 
творчий потенціал сковородинівської 
молоді в складних умовах воєнного 
стану. У цих обставинах діяльність хору 
стала своєрідним осередком спілкуван-
ня студентів і викладачів, що дає нам 
відчуття мирного життя, підтримку 
друзів і впевненість у завтрашньому 
дні. Ще декілька років тому хоровий 
спів в  онлайн-форматі  сприймався 
як алогізм, що протирічить самій суті 
хорового виконавства з його необхід-

ністю живого відчуття ансамблевого 
партнерства та отримання результату 
від кожної репетиції тут і зараз. Однак 
цей вимушений крок, спричинений 
спочатку пандемією, окреслив шлях 
до збереження хорового колективу 
у воєнний час, коли мобільність і без-
печність стали вирішальними засадами 
роботи в прифронтовому місті.

Організація дистанційної роботи 
хору потребує чималих зусиль та чіт-
кого планування репетиційного проце-
су. Керівники колективу О. Васильєва, 

І.  Мартиненко та  концертмейстер 
Т. Королевська перебувають у постійно-
му творчому пошуку, створюють хорові 
аранжування, записують мідіпартиту-
ри, опановують різноманітні інструменти 
онлайн-навчання. Незважаючи на пере-
бування в  бомбосховищах, вимушені 
переїзди, втрату звичного оточення та 
зручних умов існування, члени хорово-
го колективу підтримували одне одно-
го, розмірковували над подальшою 
роботою, шукали нові хорові твори. Уже 
у квітні 2022 р. ми відновили заняття хору 
в дистанційному режимі з розучування 
нових композицій харківського автора 
М. Цололо «В скорботну і лиху годину» та 
«Україна — мати рідна», створених ним 
у перші місяці війни.

Потрібно зазначити, що колектив уже 
мав досвід як хорової дистанційної робо-
ти, так і створення віртуальних версій 
хорових творів. Співаки нашого колек-
тиву були залучені до мистецького про-
єкту «Віртуальний хор України», співпра-
цювали з хором Київського ун-ту імені 
Бориса Грінченка в роботі над твором 
Е. Вітакера «Sing Gently», створили вір-
туальну версію обробки української 
народної пісні «Зашуміла ліщинонька» 
М. Леонтовича. Монтаж звуку та відео 
цих творів здійснив хормейстер нашо-

го хору М. Дзівалтівський. Участь хору 
в  мистецьких проєктах та створенні 
відеороликів дають змогу кожному учас-
нику відчути свою необхідність і значу-
щість, стати частиною чогось важливого.

Наразі заняття в хоровому класі пере-
творилися на справжню лабораторію, 
де студенти не лише набувають навички 
хорового співу, а й опановують необхідні 
для створення віртуальних композицій 
уміння відео- та аудіозаписів, навчають-
ся працювати з мідіпартитурами. Попри 
вимушені відключення світла, коли не 
всі завжди мають доступ до інтерне-
ту та гаджетів, необхідних для занять, 
різні рівні технічного забезпечення, 
наші хористи намагаються якомога 
краще записати матеріали для відеоро-
ликів, знайти потрібний фон і одяг.

Студенти активно залучаються до 
хормейстерської діяльності, результа-
том якої стала кваліфікаційна робота 
магістрантки Т.  Герасименко на тему 
«Підготовка майбутніх учителів музич-
ного мистецтва до роботи з хором в умо-
вах дистанційного навчання». Хочеться 
підкреслити, що Тетяна вже має досвід 
роботи вчителем співів і викладачем 
вокальної студії. Під час дослідження 
вона опанувала нотні редактори, про-
грами для обробки та редагування зву-
кових та відеофайлів. Зі своїми малень-
кими вихованцями вона створила відео-
ролик пісні В. Ніколишина «Україночка 
мала», а з камерним хором «Ювента» 
записала українську народну пісню 
«Ой літає соколонько» в  обробці 
Я. Степового та колядку «Будьте здорові» 
О. Токар. Сподіваємося, що цей творчий 
досвід вона буде активно впроваджува-
ти у своїй педагогічній діяльності.

Розлетілися наші співочі пташки 
по всій Україні та за її межі: у Польщу, 
Німеччину і навіть в  Ісландію, — але 
віримо, що це тимчасово. Ми перемо-
жемо й заспіваємо разом попри все.

Оксана Васильєва, к. пед. н., 
доцент каф. музичного мистецтва 

ПРОЄКТ  
«РІЗДВЯНІ МУЗИЧНІ ФРЕСКИ»

Про міжнародні проєкти, що почалися в грудні 2022 року і тривають досі розпо-
відає Яна Валентинівна Чеботова, проф. кафедри дизайну ф-ту мистецтв нашого 
університету.

Проєкт «Музичні фрески Різдва» 
присвячений Різдву в Україні та 

Європі. Він містить нову виставку кар-
тин, покладених на класичну музику, 
і концерт класичної музики. Проєкт 
здійснюється разом з  партнерами 
з України (ХНАТОБ імені М. Лисенка) 
карітасом міста Монополі, меріями 
міст Ночі та Путіньяно в Італії.

Презентація проєкту пройшла 
на відмінно й  отримала 
схвальні відгуки від мерій 
та глядачів. Зараз цей про-
єкт завершується в  місті 
Ночі, де він тривав додат-
ково ще 8 днів за особис-
тим проханням мера Ночі, 
який був присутній на від-
критті виставки та концер-
ті, а також виступав сам. Ми 
отримали запрошення про-
довжувати музичний про-
єкт у містах Альберобелло, 
Мартіна-Франка та інших. 
Зараз тривають переговори 
щодо реалізації подальшо-
го розвитку проєкту.

У цей важкий для світу 
момент наш проєкт ствер-
джує, що світло, яке зігріває 
нас у найважчі хвилини життя, — це 
тепло наших сердець.

Марія Тереза казала: «Щоразу, коли 
ти посміхаєшся своєму братові і про-
стягаєш йому руку — це Різдво». Цим 
проєктом ми хочемо продемонстру-
вати, що світло й диво Різдва існують! 
Ми відчуваємо руку, що тягнеться до 
кожного українця, і з вдячністю повер-
таємо світло Різдва своєю музикою та 
малюнком.

Проєкт «Музичні різдвяні фрески» 
поєднує два види мистецтва: візуальне 
та музичне — складається з 3 частин:

1) музична частина  — концерт 
вокальної та камерної музики, 

що включає твори А. Джворака, 
Дж. Пуччіні, Б. Бартока, Н. Піованні, 
Дж. Верді, К. Дебюссі, а також 3 коляд-
ки: «Народження кохання» (частини 
з кантати «Тріумф Афродіти») Я. Чепели, 
«Panis Angelicus» К. Франка, «Ave Maria» 
І. Баха, «Медитація» Й. Масне;

2) друга частина — виставка живо-
пису, створена за мотивами музичних 
творів, що прозвучать у концерті;

3) третя частина  — творча мис-
тецька майстерня «Карітас». Учасники 
творчих майстерень студії «Yellow 
Submarine» під керівництвом худож-
ниці створюють невеликі артоб’єкти 
на різдвяну тематику. Ці предмети 
мистецтва будуть представлені гля-
дачам після виконання відвідувачами 
концерту духовного гімну «Глибока 
ріка».

У складі проєкту виставка картин 
художниці Яни Чеботової (Україна). 
У  концерті беруть участь струнний 
квартет ХНАТОБу (Україна), сопрано — 
Катерина Чеботова (Пезаро, Україна), 
фортепіано — Жанна Чепела (Україна).

Артлотерея за підтримки карітас та падре Мауріціо  
з роботою Я.В.Чеботової, на якій зображено  

найстарішу церкву міста Ночі

Ректор Ю. Бойчук з учасниками заходу

3
ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ КРУТ

29 січня 1918 року близько чотирьохсот київських студентів та гімназистів вступили під залізничною станцією Крути 
в нерівний бій із добре озброєною, більш ніж 4-тисячною російською більшовицькою армією. Ціною власного життя 
захисники УНР, переважна більшість з яких не мали бойового досвіду, на кілька днів зупинили ворожий наступ. Трагічна 
загибель студентів під Крутами стала символом патріотизму й жертовності в боротьбі за незалежну Україну. У рамках 
цієї дати куратори академгруп ф-ту початкового навчання провели для студентів години спілкування, на яких початківці 
вшанували захисників нашої держави, які дали відсіч російським загарбникам 105 років тому й зараз. 

Щедрик на бедрик, 
Дайте вареник. 

Мати казала, 
Щоб дали сала.

Батько сварився.

Щоб не барився. 
Та давайте хутчій, 
Побіжимо шпарчій. 
Бо короткі свитки 
Нам померзнуть литки.

В нашій Україні
Свято гарне є! 

Це Щедрівка з сином 
Щедриком іде! 

Віхола танцює 
З Щедриком вгорі, 

І Щедрівку чути 
 В кожному дворі! 

Весь народ радіє, 
Пісеньки співа. 

В тих піснях лунають 
Чарівні слова. 

На добро, достаток, 
Щастя та любов 

Шле благословіння 
Чудо-дзвін церков!
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Сумуємо

ГЕРОЇ  
НЕ ВМИРАЮТЬ!

16 січня 2023 року після 4 міся-
ців коми унаслідок тяжких пора-
нень на російсько-українській 
війні пішов у  засвіти випускник 
нашого ун-ту 1998  року Валерій 
Станіславович Романовський.

У 1998 році Валерій із відзнакою 
закінчив наш ун-т і  здобув вищу 
освіту за спеціальністю «Українська 
мова і  література та історія». 
Упродовж 1998–2001 рр. навчався 
в аспірантурі нашого університету на 
каф. історії України. У 2007 році захис-
тив дисертацію і  здобув науковий 
ступінь кандидата історичних наук. 
З  2007  р. працював у  Харківській 
державній академії культури.

Наша факультетська спільнота 
запам’ятає Валерія як відкритого, 
сумлінного та талановитого науков-
ця, патріота, гідного громадянина 
України. Світла та вічна пам’ять 
Герою, який віддав своє життя за волю 
й незалежність Української держави!

Колектив ун-ту спіткала тра-
гічна новина. 14.01.2023 року під 
час виконання бойового завдання 
в районі Соледару загинув смер-
тю Героя студент ф-ту фізичного 
виховання і спорту Кирило Баєв.

Цьогоріч він мав би писати бака-
лаврську дипломну роботу, нато-
мість склав найтяжчий іспит на людя-
ність і загинув, визволяючи Україну. 
Йому був 21 рік. Кирило залишиться 
в нашій пам’яті як Людина щира та 
відкрита, з незламним характером, 
силою волі, мужністю, невичерпною 
енергією та активною громадян-
ською позицією. Сковородинівська 
спільнота поділяє горе й біль непо-
правної втрати, висловлює щирі 
співчуття рідним, друзям та близьким 
Кирила. Низький уклін та вдячність 
батькам, що виховали чудового Сина, 
Людину, Героя. Вічна пам’ять і низь-
кий уклін нашому Героєві.

Зі смутком повідомляємо, що 
18 січня 2023 року пішла з життя 
студентка 43 групи ф-ту природни-
чої, спец. і здоров’язбереж. освіти 
Ганна Сергіївна Мельник.

Аня досить довго боролась з онко-
логією. Як би важко не було, вона 
молодчинка, до останнього вірила, 
боролась і не здавалась, ніколи не 
опускала рук. Ректорат, викладачі 
та студенти ун-ту висловлюють щирі 
співчуття батькам, рідним і близьким 
Ганни. Вона запам’яталася доброю, 
дружелюбною, чуйною, відповідаль-
ною дівчиною і назавжди залишить-
ся в  наших серцях! Вічна та світла 
пам’ять!

Зимовий табір

ЗА СВІТЛО ТЕ, ЩО ТЕМРЯВУ ЗДОЛАЛО!
На початку 2023 року для дітей Харківщини запрацював зимовий табір «За світло те, що темряву здолало!» за пластовою 
методою в Закарпатській області, що проходить за підтримки Харківської ОВА та БФ «Харків з тобою».

Зокрема для роботи в таборі вихователі на волонтер-
ських засадах залучили студентів ф-ту початкового 

навчання Сковородинівського ун-ту, які були в захваті від 
цієї діяльності та чудово провели час зі своїми вихованця-
ми, про що свідчать їхні позитивні відгуки:

Катерина Мірошникова: «Під моєю опікою були діти 
11–12 років, які потребували внутрішнього спокою і під-
тримки. Задля цього проводились психологічні сесії, ігри 
на згуртування, заняття спортом, просвітницька діяльність 
щодо українських традицій. Також з вихованцями прово-
дилися майстерки, на яких виготовляли свічки, амулети, 
розписували крашанки та пряники, ліпили вареники тощо. 
Як на мене, найголовніше те, що діти відчули безпеку, спокій 
та на час відпочинку забули, що таке обмеження в електро-
постачанні та опаленні. Дуже вдячна за можливість вперше 
попрацювати з дітьми в таборі. Ці дитячі щасливі очі та щирі 
посмішки ще більше мотивують рухатися далі».

Катерина Хмара: «Я була вихователем 10 дітей у загоні 
під назвою «Котики і песики». У нас проходили психологічні 
сесії та різноманітні майстерки. Також ходили на екскур-
сії, плавали в басейні та брали участь у спортивних зма-
ганнях. Мені дуже сподобалося працювати вихователем, 
адже з дітьми ми досить швидко знайшли спільну мову. Уже 
сумую за своїми вихованцями, адже дуже звикла до них».

Анастасія Качало: «Я відчула себе справжньою багатодіт-
ною мамою, у якої аж 10 дітей. Потрібно було зорієнтуватися 
в потребах і проблемах кожної дитини й допомогти за корот-
кий термін: відповідати на тисячі однакових запитань на 
день, а також з першого дня показати, що дитина може вам 
довіряти, що тут вона в безпеці. Це морально дуже тяжко, 
зважаючи на те, що ці діти пережили і які страшні речі вони 
розповідають. Я отримала незабутній досвід та любов моїх 
вихованців. Уже з другого дня вони почали називати мене 
мамою, що дуже тішило. Я працювала з дітками 7–8 років, 

і жодна дитина не просилася до мами. Дуже тяжко було від-
пускати цих діточок, за 10 днів вони стали такими рідними. 
А ще я хочу сказати величезне спасибі всім організаторам 
цього табору, бо ви зробили дітей трішки щасливішими й від-
волікли їх від страшної реальності. Мені дуже важливий цей 
досвід!».

Олена Колупаєва: «Я ніколи ще не працювала в таборі 
вихователем. Але можу сказати, що це було дуже цікаво, 
захопливо та зворушливо. У цьому таборі я збагатила свій 
досвід спілкування та взаємодії з дітьми. Тож я просто 
в захваті від цієї співпраці».

Ідея створити такий табір для дітей виникла під час ева-
куації з деокупованих територій населення, що постраж-
дало внаслідок збройної агресії рф. Перебування в табо-
рі впродовж 10 днів було безоплатним. Там були діти 
з Харкова та області, зокрема діти військовослужбовців, 
ветеранів АТО та волонтерів. Загалом у таборі відпочивало 

понад 170 дітей. Щодня для вихованців проходили психо-
логічні сесії та цікаві майстер-класи. Програмою табору 
також передбачено активний відпочинок, який включав 
прогулянки, екскурсії, плавання в басейні та різноманітні 
спортивні ігри.

Діти дуже задоволені відпочинком та чудово проводили 
час, поволі забуваючи пережиті жахіття.

Підготувала Т.О. Довженко,  
декан ф-ту початк. навчання

ЧОРНИЙ ВОДЯНИЙ КРОЛИК —  
ЦЕ НЕ ТІЛЬКИ ДОБРО І РОМАНТИКА, АЛЕ Й МИР

2023 рік згідно з китайським календарем має бути щасливим і затишним. У Рік Кролика народились  
77 комунікабельних, надійних, відповідальних та хазяйновитих наших співробітників.

Рік Чорного Водяного Кролика (Кота) буває раз на 
шістдесят років, тому ми вітаємо 30-х наших спів-

робітників, які в 2023 р. будуть святкувати поваж-
ний ювілей. Серед них декани І. Денисенко, нач. відді-
лу кадрів Л. Пузанова, професори Л. Абсалямова (каф. 
психології), Н. Левченко, (каф. укр. літ. і журналістики 
ім. проф. Л. Ушкалова), М. Песоцька (каф. освітолог. 
та ІП.); зав. каф. Т. Комісова (каф. анат. і фізіолог. люди-

ни); доценти Н. Варич (каф. укра-
їнозн. і лігводидакт.), І. Грінченко 
(каф. олімп. і  проф. спорту, 
спорт ігор та туризму), І. Каминін 
(каф. англ. філолог.), Л. Колгатина 
(каф. інформат.), П. Лоцман (каф. 
сусп.-економ. дисц. і  геогр.), 
І.  Мартиненко (каф. музичн. 
мист.), О. Стрельнікова (каф. політол., 
соціолог., і культуролог.), С. Черкашин 
(каф. німец. і роман. філолог.), ст. викла-
дачі Є. Стрельнікова (каф. теорії, мето-
дики і  практики ФВ), С.  Клімакова 
(каф. спорт.-педаг. дисципл. і фітнесу), 
М. Азаркіна (каф. образотворч. мистец.); 
ст. лаборанти Л. Гайдамака та І. Гливенко; 
інженер О.  Петрищева, ст. інспекто-
ри О.  Барахтян; Співробітники АГЧ 
Ю. Волошин, В. Воробйов, О. Городков, 
Т.  Забіяко, Т.  Завгородько, Н.  Заніна, 
Е. Маркова, М. Петросян, І. Ткаліч.

Ті, хто народився в  рік Кроля, 
добрі й  відповідальні керівники, 
яких люблять і  поважають підлеглі, 
наприклад: декан, проф. Т. Довженко, 
зав. каф., професори О.  Коваленко, 
Н. Олефіренко, І. Романова, С. Доценко. 

У рік Кроля народились творчі, тала-
новиті особистості: Н. Грицаненко, 
директор КМЦ, В. Єсауленко, хорео-
граф КМЦ, Д. Шаршонь, концертмей-
стер каф. хореограф.

Кролі заполонили всю земню кулю, 
тому вони відмінно знають інозем-
ні мови: китайську, як викл. І. Хижа; 
англійську, як доценти О. Гончарова, 
О. Безкоровайна, ст. лабор. Н. Логачова. 
Вони знають суспільні, правові, 
психологічні, економічні процеси, 
як проф. В.  Крамченкова, доценти 

Н. Діомідова, Т. Місостов, І. Осьмірко, 
О.  Задихайло, Ю.  Ходикіна, ст.  викл. 
М. Васильєва, викл. К. Мешкова, лабор. 
П. Зайцева.

Кролі завжді в чудовій формі, тому 
що люблять спорт, як доц. О. Репко, 
лабор. Н.  Фокіна. Вони «просунуті» 
особистості, добре володіють ІТ, як 
доц. О. Холтобіна, інспектори Д. Топчій, 
К. Рай. І звичайно ж, Кролі мають чудо-
ву виховну й науково-педагогічну 
практику, як доценти С.  Лавренко, 
Л. Філатова, лабор. А. Павлова. Кролику 
притаманна турбота про близьких, 
створення комфортних умов існування, 
тому серед них так багато робітни-
ків АГЧ: Т. Базарна, З. Винник, Т. Гожа, 
С. Куцин, В. Сендецька, В. Тимченко.

Астрологи вважають, що в рік Кроля 
сімейні конфлікти й сварки з дорогими 
людьми неможливі, тому відносинам 
з близькими треба приділяти особливу 
увагу. Цей рік чудовий для офіційного 
одруження й  поповнення в  родині. 
Тож Кролик — це символ достатку, 
щастя, довголіття й мирного співіс-
нування, чого ми й бажаємо не лише 
всім нашим співробітникам, а й усім 
українцям.

Підготували  
Наталія Горькова, співроб. відділу кадрів, 

Ірина Бикова, гол. редактор газети «Учитель»

ПАМ’ЯТАЄМО,  
ШАНУЄМО, ПИШАЄМОСЯ!

15 січня 2023 року — 100 років від дня народження видатного тренера з волейболу 
Василя Андрійовича Титаря.

В.А.   Титар (1923–
1998 рр.) — видатний 

тренер-педагог України, 
заслужений тренер СРСР 
з волейболу, нагороджений 
низкою урядових орденів 
та відзнакою «Відмінник 
народної освіти УРСР», 
«Учасник бойових дій» 
Другої світової війни.

Народився Василь 
Андрійович 15  січня 
1923 року в селищі Рідко-
дуб Валківського р-ну Хар-
ківської обл. Працював 
у  Харківському держав-
ному педагогічному інституті імені 
Г.С.  Сковороди 40 років на різних 
посадах: 1958–1975 рр. — зав. каф. 
спортивних ігор; 1976–1991  рр.  — 
декан підготовчого ф-ту ХДПІ, 
доцент каф. спортивних ігор; 1992–
1994 рр. — заст. декана ф-ту фізичного 
виховання з виховної та спортивно-
масової роботи; 1995–1998  рр.  — 
заст. проректора ун-ту з навчальної 
та спортивно-масової роботи.

Василь Андрійович був головним 
тренером студентської волейболь-
ної команди «Буревісник», яка стала 
чемпіоном зимової Першості країни 
серед команд вищої ліги (1959  р.). 
За  його керівництва волейбольні 
команди Харківського педагогіч-
ного інституту імені Г.С. Сковороди 
перемагали в  студентських іграх 

(1960 р., 1962 р.) та були 
багаторазовими чемпіо-
нами України.

В.А. Титар — співавтор 
першого в Україні підруч-
ника, виданого україн-
ською мовою «Спортивні 
ігри»; автор науково-
методичних розробок, які 
й нині використовуються 
фахівцями з  волейболу 
в багатьох країнах світу.

Колеги та спортсме-
ни пам’ятають Василя 
Андрійовича як вимогли-
вого та відповідального 

фахівця, скромну, чуйну та інтелігент-
ну людину.

15–25 січня 2023 р. в ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди було організовано 
декаду пам’яті Заслуженого трене-
ра з волейболу Василя Андрійовича 
Титаря, присвячені 100-річчю з дня 
його народження.

У спортивній залі імені В.А. Титаря, 
де працював видатний тренер педа-
гог і Людина проходили товариські 
матчеві зустрічі з  волейболу між 
чоловічими та жіночими команда-
ми ветеранів і  дорослих гравців. 
Ми вдячні нашим волейболістам, 
нашим суддям Ользі Лобаньовій, Ігорю 
Кондратьєву, Євгенії Стрельниковій 
за добру та світлу пам’ять про Василя 
Андрійовича.

Спортклуб ун-ту

ВОЄННА ПОЕЗІЯ
Пропонуємо нашим читачам ознайомитися з віршами 2022 року аспіранта 
каф. української мови нашого ун-ту, члена Національної спілки письменників України 
Ярослава Скидана.

Ярослав  — харків’янин, 
писати вірші почав з 9 років, 
літературними наставниками 
вважає В. Тимченка, В. Бойка, 
О. Тараненко. Друкувався на 
шпальтах районної періо-
дики, у міських, обласних та 
всеукраїнських альманахах 
і колективних збірках. Брав 
участь у різноманітних місь-
ких, обласних та всеукраїн-
ських конкурсах і фестивалях. 
2014 р. став лауреатом сти-
пендії імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка 
з  літератури, 2018  р.  — лауреатом 
Міжнародної літературно-мис-
тецької премії ім. М. Сингаївського, 
2020 р. — лауреатом Харківського 
обл. конкурсу ім. О.С. Масельського за 
кращий літературний твір у номінації 
«Майстер слова», 2022 р. — лауреатом 
у номінації «Культура та мистецтво» 
Харківського міського етапу конкур-
су «Молода людина року — 2022». 
Є автором поетичних збірок «Завтра 
буде…» (2007 р.) і «На роздоріжжі» 
(2011 р.),  автором і  перекладачем 
творів для дітей. Окремі поезії були 

перекладені англійською 
та білоруською мовами, 
деякі покладені на музику.

Закінчив філологічний 
ф-т ХНУ імені В.Н. Каразіна, 
викладав українську мову 
та літературу в освітньо-
му центрі, учителював 
у школі, зараз є керівни-
ком гуртка «Літературна 
творчість» КЗ» Харківська 
обласна МАН». З  2019 р. 
навчається в  аспіран-

турі ХНПУ імені Г.С. Сковороди 
під наук. керівництвом  д.ф.н., 
проф. К.Ю. Голобородька. Є членом 
Ради молодих учених ун-ту, а також 
керівником студентської літсту-
дії на ф-ті, одним із організаторів 
обл. літконкурсу-огляду «Молода 
Слобожанщина».

Із травня 2022 р. займається 
волонтерською діяльністю, допома-
гає дітям, постраждалим від війни, 
а також дітям із категорії внутріш-
ньо переміщених осіб. Як редактор 
і коректор допомагає наук. відділу 
ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
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Проспекти суму, вулиці жалю, 
блукають люди, втомлені війною.
Бракує серцю щирого «люблю», 
яке без ліків опіки загоїть.
Шукають очі рідної душі,  
людей шукають, а знаходять мури:
німих будівель — профілі чужі,  
глухих бруківок — погляди похмурі…
У суголоссі вуличних машин  
зникають звуки зіграних мелодій —
усе спішить, усе кудись спішить 
і повз життя невидимо проходить.
На перехресті стомлених доріг  
застигло місто поглядом печальним,  
а довкола юні і старі снують,  
мов тіні, згорблені мовчанням.

А весна все одно настане,  
їй начхати на блокпости,  
в неї вічно незмінні плани —  
цвісти!
Зеленитиме знов дерева  
і зцілятиме кожен злам,  
боронитиме сонцем ревно  
від зла.
А ракетами небо рване  
гаптуватимуть журавлі,  
щоб загоїти кожну рану  
землі.
Зі снігами розтане й горе,  
всім відомий фінал зими:
і весна ворогів поборе,  
і ми!


