
 

ХРОНІКА ПОДІЙ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

ЗА ТРАВЕНЬ 2016 року  
 

 

 5 травня – збірна команда історичного, економічного, факультету 

фізичного виховання та спорту взяла участь у Перших військово-спортивних 

іграх «Заграва», присвячених 71 річниці Великої Перемоги (на базі ХНУ 

«ХПІ» під егідою Академії військово-історичних наук і козацтва).   

 

8 травня – взяття участі викладачів та студентів у міській церемонії 

покладання квітів з нагоди Дня пам’яті та примирення (Меморіал Слави).  

9 травня – студенти та викладачі історичного факультету взяли участь у 

святкових заходах під егідою Харківського обласного комітету Міжнародної 

Української Спілки учасників війни: відвідання місць бойової слави, музеїв 



Харківщини (Меморіальний комплекс «Висота Маршала І. Конєва»,                         

с. Соколово, музей бойового братерства; с. Таранівка, Таранівський музей). 

 

15 травня –  команда історичного факультету (10 осіб)  взяла участь у 

Всеукраїнській патріотичній вишколі-грі «Козак-квест» (під егідою 

громадської організації «Братство Козацького Бойового Звичаю «СПАС»  та 

Департаменту у справах молоді та спорту ХОДА).  

 



17 травня –  студенти історичного факультету взяли участь у концерті 

«Великодні дзвони» (чоловічий ансамбль «Витребеньки», жіночий ансамбль 

«Відлуння»). 

 

19 травня – студенти історичного факультету взяли участь у міських заходах, 

присвячених Дню вишиванки.  

 

 

 



21 травня – студенти історичного факультету взяли участь в акції «Ніч музеїв 

у Харкові», відвідали Харківський художній музей.  

 

22 травня – студенти історичного факультету взяли участь у міських заходах, 

присвячених Дням Європи. 

 

23 травня – на історичному факультеті відбулася церемонія нагородження 

учасників конкурсу "Найкраща писанка". Було представлено понад 200 

конкурсних робіт підшефних учнів ХЗОШ №10, ХСШ №33, ХЗОШ №56, 

ХЗОШ №60, ХСШ №103, ХСШ №163, Іванчуківської ЗОШ Ізюмського 

району. Цей конкурс відбувається вже понад 10 років під егідою Окремого 

науково-освітнього центру Українського козацтва імені Г.С. Сковороди з 

метою залучення учнів до писанкарських традицій українського народу та їх 

популяризації.  



 

24 травня – організація та проведення церемонії нагородження відмінників, 

наковців, учсників творчіх колективів на історичному факультеті з нагоди 

Дня слов’янської писемності та культури. 

 

28 травня – студенти історичного факультету взяли участь у змаганнях 

волонтерів на базі МВС.  

 


