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Гордість факультету 
мистецтв

4 грудня 2015 року від-
булось урочисте вручення 
стипендій Харківського 
міського голови кращим сту-
дентам Харківщини. Серед 
переможців у  номінації 
«Обдарованість» у 2015–2016 
н. р. відзначили студентку ІV 
курсу 42  гр. ф-ту мистецтв 
Олену Топоркову  — соліст-
ку Народного ансамблю 
народного танцю «Зорицвіт», 
лауреатку всеукраїнських та 
міжнародних конкурсів: ІІ 
ступінь «Dance of the World» 
(м. Санкт-Петербург, Росія), гран-прі «Litvinoff dance fest» (Україна), І ступінь 
«Art-Nova» (м. Санкт-Петербург, Росія), І ступінь «Студентська весна». Факультет 
мистецтв бажає Олені подальших успіхів та високих перемог.

Хроніка новорічних подій
18 грудня 2015 р. напередо-

дні Дня Святого Миколая пройшла 
традиційна зустріч ректора універ-
ситету І.  Прокопенка зі студента-
ми-сиротами, під час якої відбулася 
презентація прем’єри хореографічної 
вистави «Зимова казка» за мотивами 
Г. Андерсена, яку підготували студен-
ти дошфаку. Студентський профком 
кожному студенту з  особливою 
долею видав грошову допомогу, 
солодощі й запросив на святковий 
обід. Ректор І. Прокопенко і прорек-
тор А. Троцко побажали студентам 
міцного здоров’я, успіхів у навчан-

ні, щасливої долі, миру і  злагоди. 
Студентка першого курсу Тетяна 
Аленіна сказала: «Мені дуже подоба-
ється вчитися в нашому університеті. 
Звичайно, на першому році навчання 
у студентства багато різних проблем 
і на допомогу завжди приходять наші 
старші товариші. Іван Федорович, як 
батько, завжди небайдуже ставиться 
до студентів. Я пишаюся тим, що він 
мій земляк. На першій зустрічі рек-
тор розповів нам, першокурсникам, 

про свій складний життєвий шлях. 
Усі ми бачимо в  проректорі Анні 
Володимирівні Троцко близьку люди-
ну, яка знає багатьох з нас в облич-
чя, не дистанціюється від студентів, 
незважаючи на високу посаду, завжди 
готова надати нам реальну підтримку. 
Лозунг «Мій факультет — моя роди-
на!» дійсно працює в нашій великій 
університетській сім’ї».

Світлана Білецька,  
голова студентського профкому

22 грудня 2015 р. відбулися загаль-
ні збори трудового колективу ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди стосовно щоріч-
ного звіту ректора І. Прокопенка про 
виконання умов контракту.

24 грудня 2015 р. в актовій залі 
університету відбувся святковий 
новорічний концерт за участю твор-
чих колективів молодіжного центру.

5 січня 2016 р. на всіх факультетах 
університету відбувся «День відкри-
тих дверей», у  якому взяли участь 
близько 200 школярів Харкова та 
Харківської обл.

Кращі імена

людина року–2015

За високі професійні досягнення, 
за плідну педагогічну діяльність, 
відданість своїй справі, актив-

ну громадську роботу на підставі 
рішення Вченої ради університету 
від 4 грудня 2015 року почесне зван-
ня «Людина року–2015» присвоєно 
Світлані Вікторівні Бережній  — 
д.  філос.  н., проф., декану істфаку, 
та Ігорю Анатолійовичу Іонову  — 
д. сільськогоспод. н., проф., членкору 
НА аграрних наук України, зав. каф. 
анатомії та фізіології людини.

У номінації «Краща кафедра з на - 
уково-дослідної роботи» визна-

но каф. загальної педагогіки та 
ПВШ (зав. каф.  — д.  пед.  н., проф. 
С. Золотухіна).

У номінації «Кращий науко-
вець»  — Олену Олександрівну 
Скоробогатову — д. філол. н., доц., 
проф. каф. слов’янських мов, пере-
можницю конкурсу «Вища школа 
Харківщини — кращі імена–2015».

«Кращим волонтером» по праву 
стала Анжела Олегівна Денисенко — 
к. пед. н., доц. каф. історії педагогіки 
та порівн. педагогіки. Усі переможці 
отримали пам’ятне посвідчення, 
стрічку та грошову винагороду.

Міжнародні зв’язки

Ханьшаньський університет відвідує Харків
З 19 до 23 січня у нашому університеті з офіційним візитом перебувала делегація університету-партнера з КНР — Ханьшанського педагогічного університету, яку очолював 
ректор пан Лінь Луньлунь.

До складу делегації увійшли директор міжна-
родного Центру пан Ян Ян, декан ф-ту обра-
зотворчого мистецтва пан Сє Хенсін та декан 

педагогічного ф-ту пан Ван Гуйлінь. Із цим ун-том 
у 2011 р. укладено угоду про науково-освітнє спів-
робітництво, яка плідно виконується. У межах угоди 
вже здійснюється обмін студентами.

Візит делегації проходив за насиченою про-
грамою і  був приурочений до відкриття в  ун-ті 
Регіонального китайського культурного центру, 
який частково обладнаний за грант Ханьшанського 
педуніверситету. У церемонії відкриття центру взяли 
участь Директор департаменту науки і освіти ХОДА 
Анатолій Валерійович Бабічев, заст. директора 
департаменту Олександр Олегович Труш, керів-
ництво ун-ту на чолі з ректором І.Ф. Прокопенком.

Під час офіційних зустрічей 
обговорювалися питання подаль-
шої співпраці в освітній, науковій 
та культурній сферах. Серед 
численних пропозицій китай-
ською стороною запропоновано 
створити Регіональний україн-
ський культурний центр на базі 
Ханьшанського педуніверситету.

За програмою делегація відві-
дала художньо-графічний ф-т, де 
взяла участь у відкритті виставки 
творчих робіт, а  також у  показі 
трьох колекцій моделей, створе-
них студентами. З великим захо-
пленням члени делегації огляну-
ли клас малюнку та живопису, 
обробки деревини, теорії дизай-
ну, історії мистецтв та декоратив-
ного розпису «Петриківка», клас розпису тканини 
та скульптури, клас композиції, офорту, естампу, 
дизайну та пошиву одягу, керамічну майстерню.

Гості відвідали також ф-т початкового навчання, 
де відбулася виставка творчих робіт студентів та 
науково-методичних здобутків ф-ту, зокрема гос-
тей, дуже зацікавили оригінальні методики, які 
використовуються для підготовки вчителя почат-
кового навчання, вони ознайомилися з презента-
цією Всеукраїнського проекту «Інтелект України», 
побачили практичні заняття з методики трудового 
навчання, основ педмайстерності, дитячої літера-
тури та отримали на дисках презентації кафедр 
китайською мовою. На ф-ті іноземної філології гості 

відвідали заняття та високо оцінили рівень знання 
китайської мови нашими студентами.

Під час відвідування музею історії ун-ту ректо-
ру Лінь Луньлуню було презентовано від ректора 
нашого ун-ту Гетьманську Булаву як символ влади та 
козацької мужності. Для поважних гостей також було 
організовано відвідування етнографічного музею 
ун-ту на укр. мовно-літ. ф-ті, Харківського художньо-
го музею, проведено екскурсію вечірнім Харковом.

Делегація високо оцінила теплий прийом, незва-
жаючи на незвичну для південного Китаю холодну 
й сніжну погоду.

О. Коваленко, зав. Центру міжнародного співробіт.  
і міжнародн. освіти

Студент року–2015

лідери, відмінники, науковці, волонтери...
22 січня 2016 р. в університеті проводиться традиційне свято «Студент року — 2015», метою якого є відзначення кращих студентів у відповідних номінаціях згідно 
з «Положенням про присудження звання «Студент року».

У номінації «Відмінник навчання» кращи-
ми студентами, що навчаються на бюджеті, 
стали: Ганна Якуніна (істфак); Андрій Удовик 

(ф-т фізвих. і  спорту); Сергій Харківщенко (ф-т 
фізвих. і спорту); Юлія Биковська (природ. ф-т); 

Марія Шепарович (ф-т іноз. філ.); Юлія 
Костіна (ф-т славіст.); Антоніна Котова 
(ф-т славіст.); Юлія Меденцева (ф-т псих. та 
соц.); Євгенія Зізя (ф-т псих. та соц.); Лілія 
Смирнова (фізмат); Марія Тимошенко 
(дошфак); Вікторія Дятлова (укр. мовно-
літ.); Владислава Калугіна, 
Анастасія Колодій, Дана 
Руденко, Надія Латиш і 
Тетяна Крайнюкова (ф-т 
мист-в). Серед студентів-
контрактників кращими 
визнано таких: Олену 
Кордюмову (економфак); 
Вікторію Венгловську 
(юрфак) ;  Анастасію 

Ге р м а н о в и ч ,  А н а с т а с і ю 
Макарову, Вікторію Сиромлю 
(худграф).

Крім того, були відзначе-
ні переможці в  номінаціях 

«Кращий науковець» (11); «Лідер студентсько-
го самоврядування» (40); «Художня творчість 
та виконавська майстерність» (72); «Кращий 
волонтер» (16); «Олімпійські надії» (14); 
«Переможець конкурсу молодіжних програм 
розвитку „KharkivGoingGlobal“» (7).

Гордість університету

Бажаємо новиХ досяГнень!
Кращим науковцям ХНПУ імені Г.С. Сковороди  та переможницею XVII обласного конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі імена» в номінації «Викладач гуманітарних дис-
циплін» визнано д. філол. н., доц., проф. каф. слов’янських мов Олену Олександрівну Скоробогатову.

О. Скоробогатова за 2015 р. має найвищі показ-
ники: 18,24 др. арк. (1 автореферат докторської 
дисертації (1,9 др. арк.), 1 монографія (13,8 др. арк.), 

7 статей (2,54 др. арк). У червні вона захис-
тила докторську дисертацію «Поетичний 
потенціал іменних граматичних катего-
рій (на матеріалі російської поезії ХІХ — 
ХХІ століть)» в Інституті мовознавства 
ім. Потебні НАН України (Київ).

У  2014–2015  н.р. О.  Скоробогатова 
була співорганізатором ХV Міжнародної 
конференції з  актуальних проблем 
семантичних досліджень «Сучасні напря-
ми в дослідженні мовних одиниць (на 
матеріалі української та російської мов)» 
(Харків), брала участь у VІІІ Святогорській 
ономастичній конференції (Святогірськ), 
ХХVІІІ Чичибабінських читаннях (Харків).

Олена Олександрівна є  координа-
тором ф-ту славістики з наукової роботи, орга-
нізатором студентських наукових конференцій, 
співорганізатором конференцій молодих учених, 

постійним членом журі студентських творчих і нау-
кових конкурсів, одним із керівників аспірантсько-
го семінару. Протягом кількох років вона є членом 
кандидатської спеціалізованої ради з української та 
російської мов, здійснює посильну роботу в постас-
пірантському семінарі для кандидатів наук, пред-
ставників різних наукових шкіл, які продовжують 
наукову роботу після захисту канд. дисертацій; 
плідно керує студентською науковою роботою; 
є постійним членом журі конкурсів студентської 
художньої творчості.

Із 2012 р. бере активну участь у роботі Чичибабін-
центру, співпрацює з волонтерськими організація-
ми, зокрема АКЦентр, «Станція Харків» та ін.

Праці Олени Олександрівни з поетичноï гра-
матики — це окремий напрям у роботi кафедри 
слов’янських мов ХНПУ імені Г.С. Сковороди, окре-
ма наукова лабораторія.

І. Прокопенко і Г. Троцко зі студентами за святковим родинним столом

Доц. А. Денисенко зі студентами-переможцями в номінації  
«Кращий волонтер»

Студенти-переможці  номінації «Олімпійські надії»  
з ректором ун-ту і деканом факультету ФВіС

Проф. О. Скоробогатова зі студентами-переможцями в номінації 
«Кращий науковець»

Гості з Ханьшаню зі студентами та викладачами-китаїстами 
після майстер-класу з ієрогліфіки

Директор Департаменту науки і освіти ХОДА 
А. Бабічев, ректор ун-ту акад. І. Прокопенко з ректором 

Ханьшанського ун-ту на відкритті китайського 
культурного центру в нашому університеті
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Оголошення
Вважати недійсним загублений 

студентський квиток, виданий на 
ім’я Булгакової Ганни Костянтинівни, 
студентки V  курсу українського 
мовно-літературного факультету 
ім. Г.Ф. Квітки-Основ’яненка.

Деканат укр. мовно-літ. ф-ту 
ім. Г.Ф. Квітки-Основ’яненка

Ювілей
8 грудня святкував свій ювілей доктор 
історичних наук, професор, завідувач 
кафедри всесвітньої історії Микола 
Миронович Кучемко.

На р о д и в с я 
м а й б у т н і й 

п р о ф е с о р  8 
грудня 1935  р. 
у селі Петрятинка 
З л и н к і в с к о г о 
р-ну Брянської 
обл. У  1954  р. 
в і н  в с т у п и в 
до Орджонікідзевського військо-
вого училища МВС СРСР імені 
С.М. Кірова (зараз Владикавказ), яке 
закінчив у 1957 р. з відзнакою, був 
залишений служити на посаді кур-
сового офіцера (командира взводу 
курсантів). Без відриву від служби 
(заочно) у 1959–1965 рр. навчався 
в Саратовському державному ун-ті 
імені М.  Чернишевського за спец. 
«історія».

З 1965 до 1973  р. Микола 
Миронович працює викладачем, 
а згодом ст. викладачем циклу суспіль-
ствознавчих наук у Саратовському 
училищі. З вересня 1973 р. до 1980 р. 
Кучемко працює у Новосибірську на 
посаді начальника кафедри новоство-
реного Вищого військового команд-
ного училища МВС СРСР.

Вчений ступінь канд. іст. н. Миколі 
Мироновичу присвоєно у 1975 р., 
вчене звання доцента — у 1978 р., 
вчений ступінь докт. іст. н. — у 1988 р., 
вчене звання проф. — у 1989 р.

З лютого 1991 р. Миколу Миро-
новича призначено на посаду проф. 
каф. історії сучасного світу (потім — 
каф. іст. дисц.) нашого ун-ту. Із серпня 
2010 р. — зав. каф. всесвіт. історії.

На сьогодні М.М. Кучемко є фахів-
цем у дослідженні історії ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди у післявоєнний пері-
од, глобальних проблем сучасності та 
шляхів їх розв’язання, історії сучасно-
го світу. Під його кер-вом у різний час 
захищено 14 канд. дисертацій. Микола 
Миронович є автором більше 130 нау-
кових та науково-методичних робіт.

Має нагороди: ордени «Червоної 
зірки» та «За службу Батьківщині 
у збройних силах» ІІІ ст., 13 медалей, 
знак Міністерства вищої та серед-
ньої освіти СРСР «За відмінні успіхи 
у роботі», «Відмінник освіти України».

Викладачі, аспіранти, студенти 
істфаку щиро вітають з ювілеєм висо-
кокваліфікованого фахівця, компе-
тентного колегу, широкої душі люди-
ну — Миколу Мироновича Кучемка! 
Ваша творча індивідуальність, жит-
тєвий оптимізм, єдність позицій та 
стійкість викликають захоплення 
і повагу серед Ваших колег. Бажаємо 
Вам міцного здоров’я, добробуту та 
стабільності, вірних друзів, втілення 
в життя всіх благородних задумів та 
заповітних мрій! Нехай у вашій оселі, 
шановний Миколо Мироновичу, 
завжди панують любов, щастя, зла-
года та сімейне благополуччя!

Колектив істфаку

Український 
мовно-літера-

турний факультет 
імені Г.Ф. Квітки-
Основ’яненка ві - 
тає свого дека-
на — доктора фі- 
лологічних наук, 
професора Ко- 
стянтина Юрійовича Голо-
бородька, якому 7 грудня 2015 року 
виповнилося 50 років!

Студентство та професорсько-
викладацький колектив від щирого 
серця зичить ювілярові міцного 
здоров’я, духовної сили та творчого 
натхнення!

Нехай розпочате Вами, Костянтине 
Юрійовичу, завжди приносить успіш-
ні результати й під Вашим чуйним 
керівництвом народжуються нові 
наукові таланти!

Добра і миру Вам і Вашій родині!
Рідний факультет

Конференція

надиХає на нові здоБутки
На істфаку 27–28 листопада 2015 р. відбулася VII Міжнародна науково-практична 
конференція «Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та 
суспільствознавчих дисциплін».

На пленарному засіданні 
виступили д. пед. н., проф., 
акад. НАПН України, ректор 

I. Прокопенко; зав. сектором відді-
лу по роботі з обдарованою молод-
дю та проведення масових заходів 
Інституту модернізації змісту освіти 
МОН України. Т.  Гінетова; д.  іст.  н., 
проф., заст. директора з  науково-
педагогічної та соціально-гумані-
тарної роботи Інституту суспільства 
Київського ун-ту імені Б.  Грінченка 
О. Салата; к. іст. н., доц., зав. каф. істо-
рії Білорусі Вітебського держ. ун-ту 
імені П.М. Машерова А. Дулов; к. іст. н., 
доц. каф., декан істфаку Білоруського 
держ. ун-ту С. Ходін — було скайп-
включення; капітан Збройних сил 
України І.  Воронін; гол. ред. жур-
налу «Історія та правознавство» 
Н. Харківська.

Модератором науково-практичної 
конференції була д. філос. н., проф., 
декан істфаку С. Бережна.

У цьому році працювали 2 секції: 
«Методика навчання історії та суспіль-
ствознавства в загальноосвітніх шко-
лах та вищих навчальних закладах» та 

«Методика навчання правознавства. 
Виховання молоді в процесі навчання 
історії, права та суспільствознавчих 
дисциплін» та 2 круглих столи: «Робота 
з обдарованою молоддю в навчаль-
но-виховному процесі з  історії» 
(Голова — Т. Гінетова, співголова — 
С. Бережна), «Контраверсійні питан-
ня Другої світової війни при вивченні 
історії» (Голова — О. Дьякова).

У конференції брали участь науков-
ці не тільки з Білорусі, а й із Польщі. 
Так, докторант Вроцлавського уні-
верситету Яцик Чимала зазначив, 
що є різні підходи до розгляду конт-
раверсійних питань як в українській 
так і в польській історії. Доц. А. Дулов 
(Білорусь) наголосив, що дуже добре, 
що ХНПУ імені Г.С. Сковороди є потуж-
ним центром для обговорення про-
блем викладання історії та суспіль-
ствознавчих дисциплін.

У конференції взяли участь 112 
учителів, які зазначили, що саме 
участь у конференції надихає на нові 
наукові здобутки.

М.В. Луценко, доц., заст. декана  
з наук. роботи істфаку

2 Звіти

наукова роБота університету за 2015 рік
Останніми роками наукова робота в університетах набула нового змісту і сенсу, що спонукає до пошуків нових шляхів розбудови 
та розвитку науки в університеті, вважає перший проректор університету проф. О.А. Андрущенко.

Значні зсуви і  зміни відбулися 
у  кадровому складі в  2015 р. 
Якщо у  2014 р. працювало 786 

штат. викладачів, з них: 74 — докт. н., 
432  — канд.  н., то на 1 грудня 2015 
р. — 708 штат. викл., з них — 74 докт. н., 
387 канд. н.

Із 14 деканів ф-тів 7 — докт. н., проф. 
57 кафедр очолюють 33 докт. н., проф.; 
24 канд. н., доц. Проте відчутною вияви-
лася тенденція до оновлення кадрового 
складу.

У 2015 р. усього в спец. вчених радах 
ун-ту захищено 123 дисертації, із них 14 
докторських,  5 захищено — докторанта-
ми нашого університету — Т.О. Довженко 
(наук. конс. акад. НАПНУ І. Прокопенко), 
О.В.  Тарарак і  Л.В.  Гармаш (наук. 
конс. д.  ф.  н., проф. О.  Андрущенко), 
Г.О. Крапівник (наук. конс. д.ф. н., проф. 
М. Култаєва), здобувач докт. ступеня: 
Л.С. Ка лашник (наук. конс. д. п. н., проф. 
М.І. Євтух). Захисти дисертацій у радах 
інших ун-тів відбулися у таких наших 
співробітників: О.О.  Скоробогатова, 
C.Л. Попов, О.О. Коваленко.

Із 106 канд. дисертацій, захищених 
у  2015  р., 97  — у  радах ун-ту і  9  — 
нашими співробітниками у  радах 
інших ун-тів. На розгляді в спецрадах 
ун-ту наразі знаходиться 70 дисерта-
цій. За цей час Вченою радою універси-
тету затверджено 127 тем дисертацій 
(15 докторських, 112 кандидатських).

У 2015 н.р. на Вченій раді уні-
верситету представлено до вче-
них звань 32  особи, із них 3 про-
фесори (І.  Гордієнко-Митрофанова, 
Я. Левченко, О. Мармаза); 29 доцентів. 

Станом на 1 грудня 2015 р. в ун-ті 
навчається 22 докторанти та 222 аспі-
ранти.

Ефективність докторантури та 
аспірантури у 2015 р. становила 53 % 
в докторантурі і 40,3 % в аспірантурі. 
Нагадаємо, що згідно із законодавством 

аспіранти і докторанти, які завершили 
навчання у 2015 р., мають право захища-
ти дисертації лише протягом року після 
закінчення аспірантури і докторантури.

Що стосується видавничої діяльності, 
то у 2015 р. загалом видано 55 моногра-
фій, 9 підручників (6 з них для СШ, 3 — 
для ВШ), 362 навчальні посібники (305 — 
для СШ, 57 — для ВШ), 1518 наукових 
статей (з них — 162 за кордоном), інші 
(довідники, словники, методичні вказів-
ки, курси лекцій, тези тощо) складають 
874 видання.

Визначною подією є вихід друком 
базових підручників для ун-тів України 
«Педагогіка», підготованого нашими 
науковцями спільно з фахівцями НАПН 
України, та «Англійська мова» — фахів-
цями ф-ту іноземної філології.

Найбільший обсяг публікацій  — 
понад 100 друк. арк., — мають 7 кафедр: 
загал. педагогіки та ПВШ; світ. літератури; 
здоров’я людини і корекц. освіти; мате-
матики; теорії і методики виклад. філо-
лог. дисц. у початк. школі; теорії і мето-
дики профосвіти; практичної психології.

Станом на початок грудня у проекті 
«Бібліометрика української науки» заре-
єстровано 513 співробітників ун-ту. Ми 
посідаємо перше місце в топ-20 ун-тів 
України за кількістю створених бібліо-
метричних профілів у Гугл Академії та 
є єдиним представником м. Харкова 
у цьому рейтингу. Але сучасні вимоги 
передбачають 
вирах ування 
індексу циту-
вання передусім 
у Scopus та Web 
of Science (ком-
панія Thomson 
Reuters).  Як 
виняток, для 
соціально-гума-
нітарних наук 
МОН України 

буде враховувати індекси цитування 
публікацій у польській наукометричній 
базі даних Копернікус. Усі 15 фахових 
університетських наукових видань 
проіндексовано в  цій базі. У  першу 
десятку українських видань в базі Індекс 
Копернікус за кількістю набраних балів 
за минулий рік потрапили два наукові 
журнали ун-ту — «Педагогіка, психоло-
гія та медико-біологічні проблеми фізич. 
вихов. і спорту» (5-те місце) та «Фізичне 
вихов. студентів» (6-те місце).

У наукометрічній базі Scopus станом 
на 09.12.2015 маємо лише 7 публікацій 
викладачів ун-ту, 5 авторів мають індекс 
Гірша у Scopus: Т. Єрмакова, О. Іващенко, 
О. Худолій, С. Єрмаков, О. Колгатін.

За 2015  р. в  ун-ті відбулося 
52  конференції: міжнародних  — 12; 
всеукраїнських — 7; науково-практич-
них — 12; студентських — 21, у яких 
взяли участь 3411 науковці.

У 2015 р. в ун-ті виконувалося три 
прикладних дослідження за рахунок 
коштів держбюджету під керівництвом 
акад. НАПНУ І. Прокопенко, д. н. ф. в. і с. 
Ж. Козіної та д. ф. н., проф. С. Бережної. 
На 2016 р. ун-т направив 6 запитів на 
виконання проектів за рахунок коштів 
держбюджету.

У 2015 р. єдиним прикладом вико-
нання госпрозрахункових тем є тема під 
кер. д. с. н., проф., чл.-кор. Ак. Аграр. Н. 
України І. Іонова.

Подорож

таємниці курязької колонії
У прохолодний осінній день листопада відбулась подорож до Курязької дитячої виховної колонії імені А.С. Макаренка, відомої 
кожному студентові-сковородинівцю.

Під час екскурсії ми мали змогу долучитися до історії, 
відчути на собі труднощі педагогічної роботи Антона 
Семеновича з неповнолітніми правопорушниками. У сті-

нах музею зберігається низка надзвичайно цікавих експонатів: 
перші видання книг А.С. Макаренка; іноземні видання педагога 
в оригіналі; його портрети, створені вихованцями колонії; різ-
номанітні нагороди та відзнаки. Окрім цього, ми на власні очі 
побачили справжній прапор колонії імені М. Горького, який був 
створений за особистим ескізом Антона Семеновича, повсяк-
денну форму колоністів, одяг ув’язнених і форму наглядачів, 
а також косоворотку та сорочку А.С. Макаренка.

Наприкінці ми побачили вироби колоністів-горьків-
ців початку ХХ ст., а також познайомились із сучасними 

вихованцями колонії ім. А.С. Макаренка, дізнались про їхні 
творчі таланти, унікальність яких підтверджена низкою 
почесних відзнак, грамот та подяк.

Разом з нами музей А.С. Макаренка відвідали і сту-
денти-іноземці нашого ун-ту, вони встигли не лише роз-
гледіти експонати, а й приміряти на себе офіцерського 
капелюха.

Наприкінці нашої екскурсії музеєм ми залишили у спеці-
альній книзі відгук з найкращими побажаннями від студен-
тів-фізматівців, а студенти із Туркменістану, взявши з нас 
приклад, склали свій відгук рідною мовою!

Нам пощастило потрапити за стіни колонії та поспіл-
куватись з лейтенантом, котрий працює з дітьми. Він нам 
розповів про повсякденне життя ув’язнених. Ми дізна-
лись, що діти працюють як розумово — на заняттях, так 
і фізично — на подвір’ї та в житлових приміщеннях. На 
території є своя земельна ділянка та сади, усе, що там виро-
щується, споживається вихованцями. На території немає 
прибиральників та майстрів, усе діти роблять власноруч. 
До порушників режиму застосовують суворі покарання, 
наприклад утримання на самоті в спеціальних маленьких 
кімнатах без меблів, де діти мають змогу присісти лише 
на декілька хвилин для прийому їжі. Ще один метод пока-
рання — це виконання доручень на кухні або прибирання 
приміщень і території. До речі, ці покарання започаткував 
ще А.С. Макаренко.

Студенти ІІІ курсу фізмату щиро вдячні доц. каф. історії 
педагогіки та порівняльної педагогіки нашого університету 
А.В. Боярській-Хоменко за цікаву екскурсію та за надану 
можливість доторкнутися до життя та педагогічної діяль-
ності видатного педагога Антона Семеновича Макаренка.

Дарія Ярошенко, ІІІ курс фізмат

Конференція
ікт: нові тенденції освітніХ застосувань

26 листопада 2015 р. на кафедрі інформатики відбулося секційне засідання в рамках XIII студентської науково-методичної 
конференції «Наумовські читання», присвяченої 90-річчю від дня народження М.А. Жихаря, на тему: «ІКТ: нові тенденції освітніх 
застосувань».

Багато цікавих доповідей цьо-
горіч представили магістран-
ти каф. інформатики за тема-

ми своїх випускних робіт. Так, Яна 
Каленіченко розкрила значення 
та роль криптографії в  сучасному 
світі. Анастасія Лисенко провела 
порівняльну характеристику засо-
бів створення інфографіки. Михайло 
Уманський розкрив тему «Розподілені 
системи контролю версій», охаракте-
ризував їхнє призначення й функції. 
Олексій Осипенко розповів про роз-
робку комп’ютерних ігор як засобу 
підвищення інтересу старшокласників 

до програмування. Артем Цеханський 
проаналізував освітні можливості тех-
нології скрайбінгу.

Не менш цікавими доповідями 
представили свої наукові пошуки 
студенти ІІІ і  ІV курсів. Так, Ірина 
Літкевич присвятила свою доповідь 
красі математичних ідей у творчості 
М.К. Ешера. Світлана Ярмошко й Анна 
Сапенко ознайомили слухачів з мате-
матичними підвалинами комп’ютерної 
мультиплікації. Чан Тхієн Лок висвіт-
лила експоненціальну залежність 
у моделях реальних процесів. Віталій 
Глушич схарактеризував онлайн-

сервіси для вивчення мови програ-
мування Python. Владислав Яременко 
представив ігрові онлайн платформи 
для опанування мов програмування. 
Цікавою виявилась доповідь гостя 
конференції Владислава Осадька, 
студента ІІІ курсу ф-ту іноз. філології 
(наук. кер. доц. О. Башкір), присвяче-
на питанням використання метамови 
в комунікативній діяльності педагога.

Усі доповіді були вислухані з інте-
ресом, аудиторія виявила активність 
і допитливість — було чимало запи-
тань, коментарів, дискусій.

С. А. Лопай, викл. каф. інформатики

Виступає ректор І. Прокопенко

Нове поповнення доцентів та кандидатів наук

козацький руХ виХовує 
патріотів

10–11 грудня 2015 року на істфаці відбулася Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Козацький рух на теренах України та патріотичне виховання молоді 
на його засадах».

Конференція присвячена 420-
річчю від дня народження 
Б. Хмельницького та скликанню 

Розширеної Ради Генеральної стар-
шини Українського козацтва (УК) на 
виконання Указу Президента України 
№580/2015 від 13 жовтня 2015 року 
«Про Стратегію національно-патріо-
тичного виховання дітей та молоді на 
2016–2020 роки».

Усіх учасників конференції при-
вітав голова оргкомітету, д. пед. н., 
проф., акад. НАПН України, ректор, 
Отаман ОНОЦУК імені Г.С. Сковороди, 
Польовий Гетьман Слобідського 
козацького округу, генерал-отаман 
УК І. Прокопенко.

Ініціатива проведення конфе-
ренції належить трьом вишам 
Харкова: нашому університету, НТУ 
«ХПІ», ХНУБА та козацьким органі-
заціям Харківщини: ОНОЦУК імені 
Г.С. Сковороди, Харківському науко-
во-дослідному інституту козацтва, 
Академії військово-історичних наук 
і козацтва.

У конференції взяло участь понад 
100 учасників з  Умані, Сум, Івано-
Франківська, Запоріжжя, Черкас та 
інших куточків України. Науковці, 
аспіранти, студенти, семінаристи 
Харківської духовної семінарії, учні 

шкіл м. Харкова та Харківської облас-
ті працювали в  секціях: «Запорізьке 
козацтво як символ свободи й неза-
лежності: від Д.  Вишневецького 
до Б.  Хмельницького», «Б.  Хмель-
ницький  — видатний державотво-
рець», «Козацтво на захисті православ-
ної віри», «Слобожанське козацтво: істо-
рія та сучасність», «Актуальні питання 
патріотичного виховання молоді».

У Розширеній Раді Генеральної 
старшини УК, на яку прибув гетьман 
УК М.М. Пантелюк та козацька стар-
шина, взяли участь представники 
козацьких організацій майже зі всіх 
куточків України. Червоною ниткою 
на Раді проходила ідея того, що кожен 
народ має власну систему вихован-
ня, що сформувалася історично, яка 
дозволяє молоді духовно наслідувати 
національні традиції, вивчати та збе-
рігати їх, популяризувати і примножу-
вати кращі культурні надбання нації. 
Нині перед фахівцями та державою 
в цілому стоїть завдання щодо фор-
мування в молодого покоління висо-
кої патріотичної свідомості, почуття 
вірності, любові до Батьківщини, 
турботи про майбутнє свого народу. 
Отже, не загине козацька слава!

І.В. Чернікова, заст. декана з вих. роботи 
істфаку, осавул УК

Учасники конференції
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Поэтическая  
страничка

* * *
Распалась связь времен — 

и всё распалось,
Разъехалось, как дом на плавуне.
Лишь пустота да горькая усталость
На душу камнем 

навалились мне.
Не в силах я связать 

два разных века
Или хоть кладкой 

их соединить —
Немилосерден жребий 

человека,
Отнявший радость 

верить и любить.
И не признав 

нахрапистости пошлой,
И этот мир не восприняв всерьёз,
Одной ногой стою

я в жизни прошлой,
Другую в новый,

странный век занёс.
Но впереди не вижу я опору,
Куда б поставить ногу был готов,
И весь в сомненьях,

не подъемля взору,
Так и стою над пропастью веков.

А.Т. Гулак, д. филол. н., проф. каф. русск. языка

Пам’ятні дати
22 січня  — День Соборності 

України — свято проголошення суве-
ренної і незалежної держави. Сьогодні, 
після двох десятків років Незалежності, 
проблема соборності України є, на жаль, 
не менш актуальною. Акт возз’єднання 
УНР та ЗУНР — історичний факт, який 
показав безсилля будь-яких спроб 
роз’єднати український народ, про-
тиставити українців один одному. 
21  січня 1990 року жителі багатьох 
населених пунктів по дорозі між Києвом 
і Львовом утворили живий ланцюг, від-
значивши цю історичну дату. Офіційно 
в Україні День Соборності відзначається 
з 1999 року.

Адміністрація, викладачі та студен-
ти нашого ун-ту взяли участь в урочис-
тій ході з нагоди об’єднання України 
та покладанні квітів до пам’ятника 
Т.Г. Шевченка.

Сумуємо
Передчасно 

пішов із життя 
Леонід Жабо тин-
ський — людина-
легенда, випуск-
ник нашого уні-
верситету, леген-
дарний спортс-
мен, важкоатлет, 
дворазовий абсолютний олімпійський 
чемпіон з важкої атлетики в суперваж-
кій ваговій категорії (1964, 1968), чоти-
риразовий чемпіон світу (1964–66, 
1968) і дворазовий чемпіон Європи 
(1966, 1968), неодноразовий рекор-
дсмен світу (1963—1974), п’ятиразовий 
чемпіон СРСР, прапороносець коман-
ди СРСР на відкритті Олімпійських Ігор 
1968 р. та закритті Олімпійських Ігор 
1964 і 1968 рр. Виступаючи в надважкій 
вазі, він установив 19 світових рекор-
дів. Автор книги «Сталь і серце».

Помер у віці 77 років у Запоріжжі. 
Останнім часом Леонід Іванович 
тяжко хворів.

Це невимовна втрата для родини, 
друзів, усіх прихильників великого 
спорту.
Адміністрація ун-ту, співробітники ф-ту 

фіз. вих. і спорту

16 грудня 2015 
р о к у  п і ш о в 
у  вічність захис-
ник України, 
учасник анти-
терористичної 
операції, добро-
волець, боєць 
17 Окремого 

мотопіхотного батальйону 37-ї бри-
гади Збройних Сил України, випуск-
ник юридичного факультету нашо-
го університету ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ 
ЛИТВИНЕНКО. Український мов-
но-літературний факультет імені 
Г.Ф.Квітки-Основ’яненка висловлює 
глибоке співчуття доценту кафедри 
української та світової літератури 
Наталі Микитівні Левченко з приводу 
загибелі її сина.

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!
Колеги

З ювілеєм!
Щиро вітаємо з 50-річним ювілеєм декана фізико-математичного ф-ту, проф. каф. 
інформатики, д. пед. н. Олександра Геннадійовича Колгатіна.

Олександр Геннадійович пра-
цює на кафедрі інформатики 
нашого ун-ту з  1993 року. 

За ці роки він пройшов шлях від 
викл. до проф. каф. і декана фізмату. 
У 1995 р. успішно захистив кандидат-
ську дисертацію, у 1998 р. йому було 
присвоєно вчене звання доц. по каф. 
інформатики. У 2011 р. захистив док-
торську дисертацію і в 2012 р. став 
проф. каф. інформатики. У  2015  р. 
Олександр Геннадійович був обраний 
на посаду декана фізмату.

За період плідної науково-педаго-
гічної роботи ним було опубліковано 
близько 150 наукових праць, серед 
них 6 навч. посібників, монографія. 
У науковому доробку О. Колгатіна 
на особливе відзначення заслуговує 
серія ґрунтовних статей з проблем 
побудови автоматизованих систем 
педагогічної діагностики, що сприяло 
становленню його наукового автори-

тету в  цій галузі. 
О. Колгатін є чле-
ном двох спеціа-
лізованих учених 
рад, членом журі 
Всеукраїнських 
олімпіад з інфор-
маційних техно-
логій, ініціатором 
і  виконавцем науково-дослідних 
робіт на замовлення МОН України.

Олександр Геннадійович користу-
ється авторитетом серед викладачів 
і студентів ф-ту, які поважають його 
професіоналізм, відповідальність, 
принциповість, вимогливість.

Бажаємо нашому ювілярові 
здоров’я і наснаги, щастя й радості 
в сімейному колі, подальших успіхів 
у науковій, педагогічній та органі-
заційно-управлінській діяльності на 
факультеті.

Колеги з кафедри інформатики

Готуємось до випуску

За прогнозом, станом на 
01.01.2016 року в ун-ті закінчать 
навчання і  отримають доку-

менти про вищу освіту 3114 випуск-
ників. Із них буде видано: дипломів 
бакалавра  — 1647 (денна  — 1085, 
заочна  –562); дипломів спеціаліс-
та — 915 (денна — 319, заочна — 240, 
ІПО –356); дипломів магістра — 552 
(денна — 254, заочна — 227, ІПО –71), 

дипломів для студентів-іноземців 130 
(бакалаврів — 97, спеціалістів —10, 
магістрів —23).

На найближчому засіданні 
Вченої ради університету макети 
документів про вищу освіту будуть 
затверджені. Урочистості з нагоди 
випуску та вручення дипломів 
випускникам 2016 року відбудуть-
ся 30 червня.

Из дальних странствий

22 Года спустя
Своими впечалениями о двухнедельной поездке в Хэбэйский педагогический универ-
ситет (КНР) поделилась доцент кафедры восточных языков Ирина Алимджановна 
Быкова.

В 1993 году наш университет 
заключил договор о  дружбе, 
сотрудничестве и обмене спе-

циалистами с Хэбэйским педунивер-
ситетом. В рамках международного 
обмена мне первой выпала честь 
преподавать русский язык китай-
ским студентам в 1993–94 учебном 
году. Спустя 22 года я получила при-
глашение от кафедры русского языка 
дружественного вуза прочитать лек-
ции преподавателям, аспирантам 
и студентам. Конечно, была пораже-
на теми изменениями, которые про-
изошли в Китае. Город Шицзячжуан, 
где находится университет, из неболь-
шого по китайским меркам провинци-
ального центра (1,5 млн. насел.) пре-
вратился в крупный промышленный, 
торговый и университетский центр 
с  10 миллионным населением. 

Полным ходом идет строительство 
метро. Многоэтажный центр горо-
да — из стекла и бетона, многие зда-
ния спроектированы европейскими 
архитекторами. Ж/д вокзал напоми-
нает огромный современный мост, 
русский культурный центр — копия 
куполов собора Василия Блаженного 
в Москве. Музей истории — совре-
менное здание с просторными зала-
ми для экспозиций предметов быта 
и  искусства (начиная с  VIII века). 
Провинциальная библиотека  — 
современное здание: потолок цен-
тральной части и стены между залами 
стеклянные. В читальных залах много 
компьютеров в свободном доступе, 
а все читательские заказы осущест-
вляют автоматы. Такая же современ-
ная библиотека есть и в университе-
те, который тоже очень изменился. 
В  нем учится 30 тысяч студентов. 
К сожалению, из центра города уни-
верситет перебрался на окраину, где 
за последние пять лет построены 
новые корпуса для каждого факуль-

тета, удобные общежития для сту-
дентов, столовые, спортсооружения, 
библиотека, административный 
корпус. В студгородке, как и в любом 
городе, есть всё необходимое для 
жизни: супермаркет, промтоварные 
магазины, прачечные, парикмахер-
ские, ремонтные мастерские, почта 
и многое другое. Территория городка 
хорошо распланирована и засажена 
молодыми чинарами.

Аудитории и  кафедры с  учетом 
специфики факультетов оборудова-
ны современной техникой. На мои 
лекции приходили аспиранты, студен-
ты-русисты и преподаватели кафедры 
русского языка, которые работали 
в  разное время на каф. восточных 
языков и закончили магистратуру по 
спец. «русский язык» в ХНПУ имени 
Г. Сковороды. Они очень благодарны 

нашему руководству и преподавате-
лям за добротное филологическое 
образование. Было очень приятно, 
что все дни пребывания в  Хэбее 
мои китайские коллеги окружали 
меня вниманием и заботой. Каждый 
день у меня был расписан с утра до 
позднего вечера: занятия, экскур-
сии, встречи, совместные прогулки, 
ужины. Большим сюрпризом для 
меня стала встреча со студентами, 
которым я преподавала русский язык 
на первом курсе в далеком 1993 году. 
На встречу из разных городов Китая 
в Пекин приехали 15 моих бывших 
студентов, которые сделали моё пре-
бывание в столице Поднебесной неза-
бываемым. Очень рада, что все они 
состоявшиеся и в профессиональном, 
и в личном плане 40-летние люди раз-
ных профессий, которые ценят и пом-
нят своего первого учителя русского 
языка. Две недели пролетели быстро. 
Когда еще увидимся с гостеприимны-
ми друзьями из Китая? Может быть, 
опять через 22 года?

3

Творческий вечер

«он вдоХновен Был свыше и свысока 
взирал на жизнь…»

Так сказал А.С. Пушкин о своем друге, великом польском поэте Адаме Мицкевиче, 190-летию пребывания которого в нашем городе 
был посвящен литературно-музыкальный вечер, состоявшийся 3 декабря в областном Доме народного творчества.

На вечере присутствовали консул Генерального 
консульства Республики Польша пани Иоанна Ланг, 
президент Харьковского общества польской куль-

туры пани Юзефа Черниенко, преподаватели и студенты, 
люди, которые по-настоящему любят и ценят польскую 
культуру. Перед собравшимися выступали талантливые 
певцы и музыканты. С ролью ведущего блестяще справил-
ся заслуженный деятель культуры Польши, препод. каф. 
украинской и мировой литературы В. Саган.

По приглашению Общества польской культуры в вечере 
с чтением знаменитых «Крымских сонетов» Мицкевича 
на польском языке выступили и студенты I курса факуль-
тета славистики Виктория Норова, Екатерина Доценко, 
Виктория Попова, Виктория Невидомская, Яна Прокура, 
Виктория Тоцкая. А ведь девушки изучают польский язык 
только три месяца, и можно только догадываться, сколько 
усилий потребовала от них подготовка к вечеру. Конечно, 
такая задача оказалась бы невыполнимой, если бы не ква-
лифицированная помощь и энтузиазм преподавателей 
польского языка — доц. каф. славянских языков Е. Артюх 
и В. Сагана.

Поэзия Адама Мицкевича, воплотившая в себе свобод-
ный дух польского народа, гордого и неделимого, оказа-
лась удивительно актуальной для сегодняшней Украины, 
переживающей такое сложное время. Она способна дарить 
надежду, возвышать душу, вдохновляя человека на подвиг 
во имя лучшего будущего своего народа и своей страны. 
Ведь, по словам самого поэта:

Нет, лучше с бурей силы мерить, 
Последний миг борьбе отдать, 
Чем выбраться на тихий берег
И раны горестно считать.

Виктория Тоцкая, I курс, ф-т славистики

Волонтерський рух

даруємо новорічне свято
Викладачі та студенти ф-ту дошкільної освіти підготували до Новорічних та Різдвяних свят яскраві творчі святкові заходи 
й подарували їх молоді та дітям, які потрапили в складні життєві ситуації.

18 грудня 2015 р. на щорічній зустрі-
чі ректора ун-ту, акад. І. Прокопенка 
зі студентами-сиротами студенти 
ф-ту дошкільної освіти презентува-
ли хореографічну виставу «Зимова 
казка» за мотивами Г.К.  Андерсена 
«Снігова Королева». Організаторами 
творчої події, за ідейної підтримки 
декана ф-ту д. пед. н., проф. Тетяни 
Петрівни Танько, виступили викла-
дачі каф. музично-теоретичної 
і художньої підготовки: доц. І. Ларіна, 
ст.  викл. Н.  Шевченко, а  хореогра-
фами-постановниками — викл. каф. 
хореографії: доц. О.  Лиманська, ст. 
викл. О. Барабаш, викл. В. Яворівська 
та К. Даниленко.

Тематику святкової постанови було 
обрано не випадково. Студенти від-
творили поетичну притчу Андерсена 
про вірність, доброту і  людяність, 
силу і  мужність, про щире серце, 
якому не страшні крижані чари могут-
ньої Снігової Королеви. Майстерність 
та захопленість виконавців створили 
казкову атмосферу в залі, і зворуш-
лива історія про мандри маленької 
Герди дала можливість глядачам 
відчути себе співучасниками цієї 
дії і отримати, як у дитинстві, урок 
терпіння, витривалості та незламної 
діяльної віри.

Крім того, за ініціативи викладачів 
та студентів дошфаку відбулася щоріч-
на благодійницька акція «Дитинство: 
крок у майбутнє», що проводиться 
вже багато років поспіль: напередо-

дні Дня Святого Миколая студенти 
дарують свято вихованцям дитячих 
будинків, яким завжди потрібні увага 
і любов.

У цьому році студенти факульте-
ту відвідали КЗ охорони здоров’я 
Обласного будинку дитини №3 м. Хар-
кова, де під керівництвом ст. викл. 
каф. музично-теоретичної і  худож-
ньої підготовки М. Давидової та кон-
цертмейстера Т.  Стороженко про-
демонстрували чотирирічним дітям 
яскраву виставу лялькового театру 
«Новорічні пригоди у казковому лісі» 
(до речі, ляльок та декорації студенти 

виготовили власноруч), подарували 
сюрпризи та солодощі. Цю ж виставу 
було продемонстровано вихованцям 
дитячого садка «ЗНВК ДНЗШ I ступеня 
№ 75 «Соколятко» ВП ХДАВП» й кому-
нального закладу «ДНЗ (ясла-садок) 
№ 354 комбінованого типу Харківської 
міської ради».

Завдяки творчій співпраці викла-
дачів та студентів ф-ту дошкільної 
освіти, діти отримали чудові новорічні 
враження, безліч позитивних емоцій, 
а студенти збагатили власний профе-
сійний досвід спілкування з дітьми.

Н. Шевченко, заст. дек. з виховн. роботи

Молода наука

перемоГи студентів-сковородинівців
Залучення студентства та молодих викладачів до наукової діяльності, стажування за кордоном, отримання міжнародних сти-
пендій і грантів, участь у наукових конференціях за кордоном останніми роками є однією з рейтингових позицій у діяльності ун-ту.

Студенти брали участь у  II турі 
Всеукраїнських студентських 
олімпіад. Зокрема, І місце з укра-

їнської мови серед студентів нефахових 
спеціальностей посіла студ. ф-ту іноз. 
філол. Анастасія Карватська; II місце 
вибороли три студентки за напрямами: 
професійна освіта — студ. ф-ту псих. та 
соц. Юлія Сурова; музичне мист-во — 
студ. ф-ту мистецтв Аліна Крамаренко, 
студ. дошфаку Ірина Нестеренко; 
ІІІ місце з укр. мови та літ. посіла студ. 
укр. мовно-літ. ф-ту Олена Нор.

У II турі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з  при-
родничих, технічних та гуманітарних 
наук диплом 1-го ступеня здобули 
дві студентки: Тамара Травнева — 
з напряму «Соціологічні науки»; Дарія 
Терещенко — з напряму «Теорія та 
методика професійної освіти».

Студенти худграфу брали участь 
у  Міжнародному конкурсі молодих 
модельєрів-дизайнерів «Печерські 
каштани», в  якому І  місце вибороли 
4 студентки: Аліна Денисенко, Ганна 
Торгонська, Ольга Поспєлова, 
Катерина Нечаєва; ІІ місце в конкурсі 
здобули 3 студентки: Вікторія Сиромля, 
Дарина Борзих, Юлія Гнєдая.

Команда студентів істфаку посіли ІІІ 
місце у ІІ Міжнародному студентсько-
му турнірі з історії.

За результатами конференції магі-
странтів «Цивілізаційний поступ сучас-
ної освіти і науки» була видана збірка 
матеріалів, до якої у 2015 р. увійшло 417 
статей магістрантів ун-ту. У студ. кон-
ференціях брали участь 1344 студенти. 
У 2015 р. студентами ун-ту видано 1307 
науков. робіт, із них опубліковано само-
стійно — 1192, у співавторстві — 115.

Протягом року студенти пройшли 
стажування за кордоном, а саме:

Китайська народна республіка — 
8 осіб; Польща — 1 особа; Ізраїль — 
1 особа.

Участь у  конференціях з  виїз-
дом за кордон взяв 41 студент. 
Стипендію Президента України 
отримав аспірант 2 року навчання 
Денис Цепков.

На базі ун-ту 5 жовтня 2015 р. відбу-
лася зустріч студентів ф-ту іноз. філоло-
гії із заст. Міністра Федеративної респу-
бліки Німеччина в Україні Вольфганом 
Біндсайлом, який ознайомив присут-
ніх з освітніми програмами. Колектив 
фак-ту продовжує спільні проекти 
з Британською радою в України.

На істфаці відбулися лекції Томаша 
Стриєка  — історика і  політолога, 
польського українознавця, проф. 
Collegium Civitas (Варшава) «Кому 
потрібна гуманітаристика? Досвід 
Польщі і України»; д. іст. н. Іллі Лур’є 
(Єврейський ун-т, Єрусалим, Ізраїль), 
який прочитав курс лекцій на тему: 
«Нариси історії єврейського суспіль-
ства в Східній Європі».

Подібні зустрічі, а  також запро-
шення лекторів у 2015 р. відбулися 
й на укр. мовно-літ. ф-ті ім. Г.Ф. Квітки-
Основ’яненка: 19.03.2015: лекція 
к.  філол.  н., доц. каф. суспіл. та 
гуман. дисц. Харків. держ. ун-ту 
харчування та торгівлі Світлани 
Руденко «Гендерні складники укра-
їнського національного характеру»; 
30.03.2015: зустріч з к. філол. н., пись-
менником Сергієм Жаданом (пре-
зентація книги віршів та перекладів 
«Життя Марії»); 9 жовтня: відкрита 
лекція д. філол. н., проф. Елеонори 
Соловей  (Київ)  «Володимир 
Свідзінський: проблеми майбутньої 
наукової біографії» та багато ін.

Нових вам звершень!
Катерина Писаренко,  

голова СНТ унніверситету

В. Саган с участниками вечера

Студенти після виступу перед дітлахами

С преподавателями кафедры русского языка, которые учились и работали в нашем ун-те
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Підсумки конкурсу

найактивніші кореспонденти 2015 року
Як завжди, в січні ми підбиваємо підсумки щорічного конкурсу газети «Учитель» і називаємо переможців у різних журналістських 
номінаціях.

«Найактивнiший факультет»:
I мiсце поділили укр.  мовно-лiт. 

ф-т (декан проф. К.  Голобородько) 
та iстфак (декан проф. С.  Бережна), 
II мiсце  — фiзмат (декан проф. 
О. Колгатін), III мiсце — худ.-граф. ф-т 
(декан доц. І. Малініна)

Серед викладачів:
«Найактивнiша кафедра»: 

Кафедра українознавства (зав. проф. 
О. Маленко),  кафедра здоров’я людини 
та корекц. освiти (зав. проф. Ю. Бойчук) 
та кафедра української мови (зав. проф. 
О. Олексенко).

«Найактивнiший кореспондент»: 
I  мiсце  — доц. I.  Кривенцова, 
голова спортклубу; II мiсце  — 
А.  Козлова, доц. каф. рос. та все-
світ. лiт., I.  Чернiкова, доц. заст. 
декана iстфаку; В.  Мерiнов, доц. 
каф. українознавства; III мicце  — 
Н.  Олефiренко, доц. каф. iнформ., 
А. Поляков, корд. юрид. клініки та 
Р. Черновол-Ткаченко, директор IПО.

Серед студентiв:
«Найактивнiший кореспондент»
I мiсце — Юлiя Козаренко (ф-т псих. 

та соц.); II мiсце — Юлiя Пежинська 
(iстфак), III мicце — Iлона Вовк (iстфак).

«За професiйну спрямованiсть»: 
Валерiя Стеценко (укр. ф-т), Свiтлана 
Снiсаренко (укр. ф-т), Анастасiя 
Долбiна (екон. ф-т), Валерiя Белiнська 
(укр. ф-т).

«За пропаганду волонтерського 
руху та патрiотичне виховання»: 
Анна Токарева (iстфак), Анастасiя 
Гелеверя (юрфак), Сергей Войтенко 
(iстфак);

«Про студентське самоврядуван-
ня»: Карина Вакуленко (укр. ф-т), Лілія 
Смирнова (фiзмат);

«Мiжнароднi контакти»: Iрина 
Дергачова (iноз. фiлол.), Юлiя 
Пежинська (iстфак), Анна Губарева 
(iноз. фiлол.);

«Поетична майстернiсть»: Ганна 
Джимітова (дошк. ф-т);

«Журналістський дебют першо-
курсників»: Валерiя Гукова (укр. 
ф-т), Анна Литвин (укр. ф-т), Юлiя 
Ракуса (фiзмат), а також 1 курс еко-
номфаку;

«За кращий спортивний матері-
ал»: Валерiя Удовицька (ф-т славіс-
тики);

У цьому роцi у  нас виникла 
нова номинацiя: «Спортсмен, ім’я 
якого найчастіше з’являлося на 
шпальтах нашої газети»: серед 
хлопців — Ян Сич (ф-т фізич. вих-ня 
і спорту), а серед дівчат — Альона 
Сухаревська (ф-т фізич. вих-ня 
і спорту).

Редакція газети «Учитель» 
висловлює вдячність адміністра-
ції університету, деканам, викла-
дачам, студентам, які надсилали 
свої замітки в 2015 році, й сподіва-
ється на творчу співпрацю в май-
бутньому.

Робімо нашу газету разом!

Екскурсії
студенти іпо прокладають 

краєзнавчі маршрути Харківщиною
Важливу роль у просвітницькій діяльності посідає відновлення історичної пам’яті 
про тривалі державницькі традиції України. У цій справі велике значення має прав-
диве висвітлення історії, культури та освіти нашого народу, відкриття замулених 
сторінок спадщини.

З огляду на це, вибір екскурсійно-
го маршруту ми пов’язували із 
таким виховним завданням, як 

утвердження в свідомості і почуттях 

студентів спеціальності «Управління 
навчальним закладом» патріотичних 
цінностей, переконань і  поваги до 
культурного та історичного минулого 
України, бо саме вони — керівники-
практики та майбутні керівники — 
формують національну свідомість 
педагогів та учнів, виховують грома-
дян-патріотів, плекають національну 
еліту країни.

Екскурсія дозволила відкрити бага-
ті скарбниці Харківщини, усвідомити 
її величезну роль у формуванні дер-
жавності України.

У смт Безлюдівка, що недалеко від 
Харкова, на лівому березі річки Уди, 
ми відвідали храм Покрови Пресвятої 
Богородиці, побудований, за свідчен-
ням Філарета Гумилевського, не піз-
ніше 1600 року. Храм був осередком 
культури та освіти в Україні — там була 
зібрана велика бібліотека, з 1894 року 
діяла церковно-приходська школа. 
Усіх вразило те, як історія храму від-
дзеркалює історію країни: його закри-

вали, руйнували, палили, але він знову 
і знову відроджувався і ніс до народу 
духовність, освіту, культуру.

А на правому березі ріки Уди, у селі 

Водяному, розташований Борисо-
Глібський жіночий монастир, побудо-
ваний у ХVІІІ столітті у візантійському 
стилі з  елементами давньоруської 
культури, який вражає своєю кра-
сою та спрямованістю до неба, де 
помолились перед чудотворною іко-
ною Спаса нерукотворного за своїх 
близьких, рідних та нашу Україну. 
А ще скуштували теплого й запашного 
хліба, який печуть тамтешні монахині; 
напились води зі святого колодязя, 
котрий наповнюють три джерела.

Під Мерефою, де жив відомий козак 
Сірко, в  церкві Озерянської Божої 
Матері ХVІІ століття ми зрозуміли, 
що це — невичерпний пласт історії, 
краєзнавства, етнографії, духовності. 
Сюди хочеться повернутись ще не раз.

Переконані, що педагогічні та 
учнівські колективи навчальних 
закладів відвідають ці святі місця 
і отримають такі ж вражаючі почуття, 
як і їхні керівники.

О. І. Мармаза, проф., заст. директора ІПО

Поради спеціаліста
Голос — Головний інструмент педаГоГів
В осінньо-зимовий період стан голосового апарату педагогів різко погіршується, що 
є наслідком стрімкого зростання голосового навантаження.

Більшість педагогів і не здогадуються, 
що для правильного та безпечного 
використання голосового апарату 

його необхідно підготувати («розігріти»). 
За результатами досліджень О. Орлової, 
на першому році роботи 55 % молодих 
учителів мають різного роду проблеми 
з голосом, а в перші три роки — 72 %. 
«Розігріти» свій голосомовний апарат, під-
готувавши його тим самим до голосового 
навантаження, можуть прості, але ефектив-
ні вправи: 5 позіхань із закритим ротом та 
10 скоромоворок, які необхідно вимовити 
з поступовим збільшенням сили голосу.

Високий рівень голосового наванта-
ження в педагогів у жовтні та листопаді 
співпадає з  початком опалювального 
сезону, що призводить до пересушення 
повітря в приміщеннях, а також зниження 
захисних функцій слизової оболонки носо-
вої порожнини. Рекомендується регуляр-
но проводити провітрювання навчальних 
приміщень; зволожувати повітря, викорис-
товуючи зволожувачі повітря або вологу 
ганчірку на батареях, а педагогам регу-
лярно вживати або негазовану воду, або 
теплий чай з лимоном. Позитивно на стан 
голосомовного апарату впливають і роз-
смоктувальні пастилки «Ісла».

Педагоги мають знати, що порушен-
ня голосу у 8 разів частіше виникають 
у жінок, ніж у чоловіків, що обумовле-
но особливостями будови голосових 
зв’язок (у жінок вони коротші та тонші) 
та функціонування. Так, у  жінок вони 
здійснюють 160–340 коливань за секун-
ду, а в чоловіків 85–200. Також на стан 
голосового апарату жінок впливають 
гормональні зміни, які відбуваються 
в жіночому організмі у різні періоди. 
Крім цього, жінки більш емоційні, ніж 
чоловіки, що робить їх голосовий апа-
рат вразливішим.

Отже, педагоги мають постійно контр-
олювати стан свого голосового апара-
ту, в жодному разі не використовувати 
їх в нездоровому стані, а через кожні 
1,5–2 години активної експлуатації 
давати відпочити (10–15 хвилин мов-
чання). І пам’ятати, що найкращі ліки 
для голосу — мовчання! У разі виник-
нення проблем з голосом не викорис-
товувати шепіт, а своєчасно звертатись 
до спеціалістів-фоніаторів, які працюють 
у Харківській міській отоланрінгологічній 
клінічній лікарні № 30 (вул. Гуданова 5/7).

Л. Є. Перетяга, доц. каф. музично-теоретич-
ної та художньої підготовки
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Вітаємо

Ірину Василівну Разуменко, про-
фесора каф. всесвітньої літератури 
та керівника відділу аспірантури та 
докторантури з  ювілейним Днем 
народження.

Ректор І. Прокопенко вручає 
І. Разуменко Почесну грамоту ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди за багаторічну 

сумлінну працю, вагомий особистий 
внесок у розвиток освіти і науки 

України, підготовку науково-
педагогічних фахівців та з нагоди 

ювілею.

Обережно – грип!

Найбільш складним з усіх гострих 
респіраторних захворювань 

є грип. Шлях його поширення: пові-
тряно-краплинний (крапельки мокро-
тиння, що містять віруси, під час 
чхання та кашлю хворого заражають 
довколишнє повітря, а також пред-
мети та речі). Зараженню сприяють 
близьке спілкування з хворим, погане 
провітрювання помешкання, пору-
шення санітарно-гігієнічних норм.

Захворювання починається рап-
тово з ознобу та швидкого підвищен-
ня температури, хворий скаржиться 
на слабкість, головний біль, ломоту 
в тілі, нерідко болять м’язи рук, ніг, 
тулуба. Майже одночасно з’явля-
ються чхання, нежить, дискомфорт 
та біль у горлі, кашель, в окремих 
випадках — блювота і пронос.

Щоб не провокувати ускладнен-
нявласної хвороби та не наражати 
інших людей на небезпеку, яка може 
виявитись смертельною, при появі 
перших симптомів грипу хвора люди-
на обов’язково повинна залишатися 
вдома.

Лікування слід розпочинати 
з ліжкового режиму, повноцінного 
харчування та рясного питва (морс, 
чай, фруктові соки, мінеральна 
вода). Можливий прийом аскорбі-
нової кислоти в  звичайних дозах. 
При підвищеній температурі тіла 
вживають жарознижувальні засоби 
на основі парацетамолу або ібупро-
фену. Противірусні препарати вам 
призначить лікар. Зазвичай грип 
виліковуються приблизно за тиж-
день. Призначене симптоматичне 
лікування в домашніх умовах може 
бути достатнім для одужання.

Якщо стан хворої людини погір-
шується, не треба зволікати з госпі-
талізацією, адже під загрозою може 
бути її життя. Потрібно викликати 
швидку чи терміново звернутися до 
медичного закладу, якщо наявні такі 
симптоми: блідість або посиніння 
обличчя; утруднення дихання; висока 
температура тіла, яка довго не знижу-
ється; багаторазове блювання та випо-
рожнення; порушення свідомості — 
надмірна сонливість чи збудженість; 
біль у грудній клітці; домішки крові 
в мокротинні; падіння артеріального 
тиску. Продовжувати лікування вдома 
за наявності таких симптомів небез-
печно. Затримка з  госпіталізацією 
може призвести до смерті хворого.

Епідемія грипу не страшна, якщо 
кожен буде знати, як попередити 
зараження: не контактувати з людьми, 
які мають прояви захворювання, три-
матися на відстані не менше 2 метрів; 
часто провітрювати приміщення; мити 
руки з милом, не торкатися очей, носа 
або рота немитими руками; уникати 
обіймів, поцілунків і  рукостискань; 
прикривати ніс і рот при чханні або 
кашлі одноразовою носовою сервет-
кою, яку зразу ж після використання 
потрібно викинути; обмежити відвід-
ини місць великого скупчення людей.

Рекомендуємо поширити цю ін -
фор мацію серед друзів, знайомих 
та дотримуватись порад.

Т.І. Циганкова, зав. пунктом охорони 
здоров’я, лікар-терапевт

Пишаємося

Спорт

заключні старти 2015 року

У м. Братислава 28.11.15 р. студенти ф-ту фізвихован-
ня і спорту (ФВіС) Ян Сич та Олексій Махонін вибо-
роли перемогу в складі збірної команди України на 

Етапі Кубку світу з фехтування.
28–29.11.15 р. на Чемпіонаті України з ушу та кунгфу 

Саньда студ. істфаку Дмитро Чапалик (тренер — викл. каф. 
фізкульт.-оздоров. і спортив. фехтування Р. Хрисанов) вибо-
ров бронзову нагороду.

Початок грудня відзначився великими спортивними 
стартами студентства Харківської області.

02–03.12 р. на базі ХДАМГ пройшли змагання з армспорту, 
де вдало виступили Андрій Шевченко (юрфак), Євген Марущак, 
Роман Антонов (істфак), Юсуп Джовмардов (природн. ф-т). 
Щиро вітаємо з двома бронзовими (на правій та лівій руці) 
Валю Кольман (ф-т ФВіС) та Максима Кошового (ф-т псих. та соц.).

У той самий час на базі ХНУ імені В.Н. Каразіна відбули-
ся щорічні обласні студентські змагання «Спорт протягом 
життя» з настільного тенісу. У перший день наші дівчата 
Тетяна Кравчина (ф-т славістики), Настя Гіль, Настя 
Котенко та Христина Степаненко (істфак) у складі збірної 
команди ун-ту вибороли 6 місце (із 21 команди). У другий 
день наші хлопці Олексій Крутько, Віталій Іщенко (ф-т ФВіС) 
та Богдан Письменко (ф-т псих. та соц.) посіли 4 місце, обі-
гравши традиційно сильні команди ХНУ імені В.Н. Каразіна, 
ХДАФК, та вийшли у вищу студент. лігу Харків. обл. А за 
сумою виступів чоловічої та жіночої команд ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди виборов І загальнокомандне місце серед 
студентів ІІІ–ІV р. а. Харків. обл. з настільного тенісу!

05.12.15 р. команда ХНПУ імені Г.С. Сковороди вдало 
виступила на Чемпіонаті Харк. області з черлідингу, вибо-
ровши декілька комплектів нагород. Вітаємо дівчат та каф. 
музично-ритмічн. виховання!

9.12.15 р. у нашому ун-ті відбулося велике спортивне 
свято грацій, відкритий фестиваль з художньої гімнастики та 
аеробіки пам’яті Л. Тайполє, в якому взяли участь наші спортс-
менки та найкращі гімнастки випускних класів Харк. обл.

А вже 13.12.15 р. ми вітали Яна Сича з перемогою в зма-
ганнях «Турнір сильніших фехтувальників України» серед 
юніорів.

17.12.15 р. збірна команда ун-ту з волейболу серед 
чоловічих команд приймала на нашій базі одну з найсиль-
ніших команд області «Зліт». Наші хлопці з юрфаку, істфаку 
та ФВіС відчули себе впевнено, що дало їм змогу заявитися 
на Чемпіонаті м. Харкова сезону 2016 р.

17–18.12.15 р. відбувся Чемпіонат Харк. обл. серед сту-
дентів ВНЗ ІІІ–ІV р. а. з легкої атлетики. Ми вітаємо з пере-
могою та призовими місцями наших студентів: Альону 

Сухаревську — І місце на дистанції 1000 м; Вадима Жогло — 
І місце на дистанції 600 м; Максима Плюща — І місце на 
дистанції 1000 м; Антона Бондаря — ІІІ місце у штовханні 
ядра; Віку Сухаревську — ІІІ місце на дистанції 3000 м.

Сподіваємось, що новий, 2016 рік порадує всіх нас нови-
ми спортивними перемогами, звершеннями та рекордами!

І. Кривенцова, доц., голова спортклубу.

Презентація

історична спадщина
24–25 листопада 2015 р. на істфаці відбулися презентації книг Йоганна-Христіана Енгеля «Історія України та українських козаків» 
та Тімоті Снайдера «Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным».

У першій книзі описано істо-
рію України від ХІV до кінця 
XVIII  ст. (з  акцентом на полі-

тичній та військовій історії коза-
цтва). Цей перший переклад праці 
Й.-Х. Енгеля з німецької мови пред-
ставляли Д.М.  Чорний (коментар), 
Л.О. Удовенко (польський переклад), 
Є.С. Чекарєва (латина і французький 
переклад), Т.О. Чугуй — науковці ХНУ 
імені В. Н. Каразіна.

Книга Тімоті Снайдера, профе-
сора історії Єльського університету, 
дійсного члена академії «Інституту 
гуманітарних наук», яку представ-
ляла Марина Гримич, д. іст. н., проф. 
КНУ імені Т.Г. Шевченка та директор 
видавництва «Дуліби», присвячена 
трагічним сторінкам в історії Східної 
Європи: український Голодомор, 
сталінські масові екзекуції, Голокост, 
розстріли німцями мирного населен-

ня, післявоєнні етнічні чистки. Дві 
тоталітарні системи організовували 
однакові злочини в один і той же час, 
в одних і тих же місцевостях, допома-
гаючи одна одній. При написанні книги 
автор використовував європейські 
першоджерела мовами оригіналів. 
До речі, видання «Кровавые земли» 
перекладено 26 мовами.

М.В. Луценко, доц., заст. декана  
з наук. роботи істфаку

Смак перемоги збірної України з фехтування

Наші грації з художньої гімнастики

Селянська хата під стріхою — пам’ятка етносу України

Переможці конкурсу молодіжних програм розвитку «KharkivGoingGlobal» — 
студенти ф-тів іноз. філології і психології та соціології з Людиною року–2015,  

проф. І.А. Іоновим


