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У цьому номері на Вас чекають цікаві новини 

за розділами: 

1. Визначні події Новобаварського району 

2. Інтелектуальні досягення 

3. Спортивні досягнення 

4. Національно-патріотичне виховання 

5. Учнівське самоврядування 



 

РОСТОК 

 

С.2 

ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 

 Перший дзвоник – радісний день, коли після літнього відпочинку ми повернулися до школи, щоб 

отримати нові знання і зустрітися з друзями. Це день, коли школа знову наповнилась радісними 

дитячими голосами і шарудінням зошитів. 

Скільки дітей, квітів, весела музика, нова нарядна форма. Радісно пролунав дзвоник, сповіщаючи 

про початок нового навчального року. 

Урочистими святковими лінійками розпочали новий навчальний рік учні та вчителі закладів зага-

льної середньої освіти Новобаварського району. 

Всі заклади району зустріли учнів теплими словами, побажаннями успіхів у навчанні, відремонто-

ваними красивими навчальними кабінетами, відновленим фасадом, спортивними та актовими зала-

ми, заквітчаним подвір’ям та спортивними майданчиками. 

Педагогічні працівники району докладають чимало зусиль для творчого розвитку і самостверджен-

ня молодого покоління, щедро дарують свою життєву мудрість та сповна розкривають педагогічну 

майстерність на освітянській ниві. 

Сподіваємось, зерна науки, закладені в школі, дадуть добрі сходи і зростуть урожаєм мудрості та 

натхнення. 

Голова прес-центру РОШ Новобаварського району  

Пойманова Ярослава, учениця 8А класу КЗ “ХЗОШ № 92”  
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С.3 

ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 

FIRSTLEGOLEAGUE 

Щорічно будь-яка державна школа може подати заявку на 

отримання гранту, пройти конкурсний набір і почати впро-

ваджувати інноваційні освітні технології. Цього року школа 

№79 Новобаварського району, єдина в місті Харкові, отри-

мала 3-х річну підтримку (грант) по роботі в програмі                           

FIRSTLEGOLEAGUE, що дало їм можливість отримати по-

вний набір обладнання для участі в чемпіонатах з робототе-

хніки, а також ввести Лего-технології , Stem-технології в 

навчальний процес. 

Грантова підтримка складається з трьох етапів: 

1й рік-отримання набору робототехніки MindStorm, поле для місії роботів, зарядний пристрій; 

2й рік - ресурсний набір, поле для місії роботів; 

3й рік - електронні компоненти, поле для місії роботів. 

Бажаємо перемог на чемпіонатах і пишаємося вами! 

Голова прес-центру РОШ Новобаварського району  

Пойманова Ярослава, учениця 8А класу КЗ “ХЗОШ № 92”  

Старт «Нової Української школи» 
Старт «Нової Української школи» в Новобаварському районі 

для більш, ніж 1000 учнів 1-х класів стартував 3 вересня. У 

місті Харкові другий рік впроваджується інклюзивна освіта. У 

нашому районі - перший рік за заявами батьків відкрито три 1-х 

інклюзивних класа в школах №№ 65, 81, 130. 

Замість оцінок - похвала, важкі портфелі та табеля залишилися 

в минулому, а в перший час підручники і зовсім не потрібні. І 

якщо раніше адаптуватися до навчального процесу дітям було 

складно, то тепер все відбувається поступово, в розважальній, 

інтерактивній формі. 

Навчання засноване на педагогіці партнерства, розвитку життєвих компетентностей, що дає мож-

ливість виховати патріота, здатного до саморозвитку та самовдосконалення. 

Навчальні кабінети сучасно облаштовані, 8 зон, де дитина в невимушеній формі відпочиває і вчи-

ться, розвивається. Одинарні парти, сучасна техніка, відкриті шафи, доступні матеріали, щоб ди-

тина могла в будь-який момент підійти, доторкнутися, розібратися. 

Думати, висловлювати власну думку та аналізувати - саме такими компетенціями будуть володіти 

школярі Новобаварського району! 

Член прес-центру РОШ Новобаварського району  

Юрков Іван, учень 10 А класу, ХГ № 65 
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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 

21 вересня – Міжнародний день миру. У цей день Новобаварсь-

кий район проводить акцію «Дзвоник Миру». Всі діти 16 шкіл 

району, а це понад 8000 учнів , на великій перерві подзвонили у 

Дзвоник Миру, провели флешмоби «Дзвоник Миру», оформи-

ли «Стіну Миру». 

Цими діями діти показують своє прагнення жити у мирі. І неви-

падково девіз юних миротворців Новобаварського району міста 

Харкова – «Іди, мій друже, дорогою добра!». 

Член прес-центру РОШ Новобаварського району 

Довгополова Анастасія, учениця 10 А класу ХЗОШ № 28 

День Миру 

18 жовтня 2018 року у закладах загальної середньої освіти Новобаварського району відбулось 

урочисте відкриття IX Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка. 

В І етапі конкурсу взяли участь учні 5-11 класів. Метою конкурсу є вшанування творчої спад-

щини Тараса Шевченка, виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, вихован-

ня у молодого покоління поваги до мови і традицій свого народу, підвищення рівня освіти в 

Україні. 

Член прес-центру РОШ Новобаварського району 

Потапенкова Вероника,учениця 11-А класу, ХЗОШ №115 

Урочисте відкриття конкурсу  

Тараса Шевченка в школах 

 Новобаварського району 
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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 

В ХЗОШ №127 відбулося відкриття 

 нового стадіону 

8 листопада 2018 року, в ХЗОШ №127 відбулося відк-

риття нового стадіону! 

Цієї миті чекала вся школа, всі учні, всі жителі мікрора-

йону. Ця подія відбулася завдяки тому, що багато років 

тому в місті Харкові стартувала програма відродження 

шкільних стадіонів та розвитку спорту. Ідея зробити 

Харків спортивною столицею України належить меру 

нашого міста Геннадію Кернесу і його команді! 

На святі були присутні люди, результатом роботи яких стало відкриття стадіонів у багатьох шко-

лах міста Харкова. Це команда Харківського міського голови Геннадія Адольфовича Кернеса: 

-Тетяна Анатоліївна Цибульник, голова Адміністрації Новобаварського району Харківської місь-

кої ради; 

- Ткаченко Олександр Юрійович, депутат Харківської обласної ради; 

- Чубаров Олексій Сергійович, директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківсь-

кої міської ради; 

- Курашов Костянтин Михайлович, заступник директора Департаменту у справах сім'ї, молоді та 

спорту Харківської міської ради - начальник управління з питань фізичної культури і спорту; 

-Пономаренко Валерій Олександрович, начальник відділу матеріально-технічного забезпечення і 

розвитку спортивної інфраструктури управління з питань фізичної культури і спорту Департамен-

ту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради; 

- Сурманідзе Олександр Амірановіч, виконавець робіт по ремонту стадіону; 

- Паламарчук Олександр Михайлович, генеральний директор компанії «Santan». 

Член прес-центру РОШ Новобаварського району  

Велигоша Дар'я, учениця 9Акласу, ХЗОШ №127 
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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 

День української  

писемності та мови 

9 листопада 2018 року, у День української писемності та мови, у 

всіх закладах загальної середньої освіти Новобаварського району 

проведено урочистості з нагоди свята. 

Учителі та учні проводили різні заходи для популяризації та заохо-

чення вивчення української мови. 

Учні 3-4-х класів брали участь у І етапі XIX Міжнародного конкур-

су з української мови імені Петра Яцика, учні 5-7-х класів -– у місь-

кому конкурсі знавців української мови «Філолог-ерудит», а учні-

старшокласники та вчителі району писали ХVІІI Всеукраїнський 

радіодиктант національної єдності. 

У бібліотеках оформлено виставки книг з цитатами про мову, слов-

ників української мови, портрети видатних письменників. 

Свято в районі пройшло піднесено та урочисто! 

Голова прес-центру РОШ Новобаварського району  

Пойманова Ярослава, учениця 8А класу КЗ “ХЗОШ № 92”  

27 жовтня 2018 року у Харківському фізико-математичному 

ліцеї № 27 відбувся ХХVІІ міський турнір юних фізиків для 

учнів 9-11-х класів закладів загальної середньої освіти м. Хар-

кова. Збірна команда Новобаварського району виборола III 

місце, а капітан команди – Зімненко Віра, учениця 11 класу 

ХСШ № 162, - отримала Диплом IIIступеня в особистій пер-

шості. 

Від щирого серця вітаємо учасників команди-переможниці: 

Зімненко Віру, ученицю 11 класу ХСШ № 162; 

Балжи Кирила, учня 10 класу ХЗОШ № 28; 

Передерій Антона, учня 9 класу ХСШ № 162; 

Власова Миколу, учня 9 класу ХЗОШ № 59; 

Білоушенка Максима, учня 11 класу ХГ № 65 

та керівника команди – Колесник Ірину Леонідівну, учителя фізики ХЗОШ № 137. 

Ви неперевершені! Бажаємо Вам творчої наснаги на подальші перемоги!!! 

Член прес-центру РОШ Новобаварського району  

Давиденко Дар'я , учениця 10А, ХСШ № 162 

ХХVІІ міський турнір юних фізиків  
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ 

Фінал XXV міського чемпіонату  
з інтелектуальних ігор сезону 2018/2019 рр. 

 

18 жовтня 2018 р. пройшов фінал ювілейного XXV чемпіо-

нату Харкова з гри «Що? Де? Коли?» серед школярів. 

За підсумками відбіркового етапу, в якому прийняли участь 

129 команд молодшої (до 9 класс включно) вікової катего-

рії та 128 команд старшої (10-11 класи) вікової категорії, у 

фінал вийшли 39 команд: 21 - у молодшій і 18 - у старшій 

категоріях. 

У старшій категорії чемпіонський тітул, набравши 24 бали, посіла команда "Яйцо Всевластия", яка 

представляла         КЗ "ЦДЮТ №2" та ЗЗСО № 54 Новобаварського району (капітан Данила Калі-

нін, керівник М.Є. Куценко). Друге місце - у команди "HTL 173" (Технічний ліцей № 173, Слобод-

ський район, капітан Анастасія Максимовська, тренер Н.А. Романенко) - 22 бали. Третє місце – ко-

манда «Шашлыки на Волге» з Університетського ліцею (капітан Анастасия Осадчук, тренер Д.С. 

Коптєлов) - 21 бал. 

Ці команди будуть захищати честь міста на чемпіонаті України в березні 2019 року в м. Одеса. 

Член прес-центру РОШ Новобаварського району 

В'юнник Діана,учениця 10-А ХЗОШ №54 

Вітаємо з перемогою на фінальному етапі XVІ      
Всеукраїнського турніру юних правознавців! 

 

З 24 по 28 жовтня 2018 рокув м. Вінниця відбувся фінальний етап 

XVІ Всеукраїнського турніру юних правознавців. У ньому взяли 

участь7 команд Харківської області. 

Вітаємо ученицю 11 класу ХЗОШ № 153 Володіну Аліну, яка у 

складі збірної команди м. Харкова «Юстиція» (учні Харківської 

гімназії № 116, Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 153) виборола Диплом ІІІ ступеня! 

Голова прес-центру РОШ Новобаварського району  

Пойманова Ярослава, учениця 8А класу КЗ “ХЗОШ № 92”  
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СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ 

Вітаємо переможців змагань з футболу  
8-10 жовтня в Новобаварському районі у чотирнад-

цятий раз пройшли змагання серед учнів 9-11 класів 

закладів загальної середньої освіти на Кубок з футбо-

лу, присвяченого пам'яті вчителя фізичної культури 

Гниріна Миколи Максимовича. Захід відбувся за під-

тримки адміністрації Новобаварського району. 

10 жовтня на стадіоні «Зміна» КЗ КДЮСШ № 5 

(Профспілковий бульвар,1) відбулося нагородження 

переможців. Місця розподілилися наступним чином: 

1 місце команда ХГм № 39 (тренер Єрьоменко О.) 

2 місце команда ХСШ № 162 (тренер Кришкевич Т.) 

3 місце команда ХЗШ № 130 (тренер Павлов Д.) 

Кращими гравцями стали учні ХЗШ № 130 Водка Микито в номінації «кращий нападник», ХГ 

№ 39 Шаповалов Артем в номінації «кращій напівзахисник», ХЗШ № 28 Палкуц Данило в номі-

нації «кращій захисник», ХСШ № 162 Максюк Олег в номінації «кращий воротар». 

З перемогою команди привітала заступник голови адміністрації Новобаварського району Жучен-

ко О.В. Переможці були нагороджені грамотами та подарунками. Команда-переможець ХГ № 

39, яка зайняла І місце, отримала від комітету у справах сім ї, молоді та спорту сертифікат на 

отримання безкоштовних путівок ОДА до спортивного табору «Динамо» міста Славська Львів-

ської області. На церемонії нагородження були присутні представники Адміністрації Новобавар-

ського району, Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ра-

ди, комітету у справах сім ї, молоді та спорту по Новобаварському району Департаменту у спра-

вах сім ї, молоді та спорту, ветерани спорту, соратники та рідні М.М. Гниріна. 

Член прес-центру РОШ Новобаварського району 

Котина Валерія, учениця 11-а класу ХГ 39 

Шкільна гандбольна ліга 
14 листопада 2018 року на базі ХЗШ № 130 пройшли змагання з 

гандболу (Шкільна гандбольна ліга) серед дівчат 5-7 класів закла-

дів загальної середньої освіти Новобаварського району в яких 

прийняли участь 5 команд 

(ЗЗСО №№ 28, 39, 76, 93, 130). В ході змагань місця розподілили-

ся наступним чином: 

І місце – ХЗШ № 76; 

ІІ місце – ХЗШ № 28; 

ІІІ місце – ХСШ № 93. 

Член прес-центру РОШ Новобаварського району 

Дудка Маргарита, учениця 11 класу ХЗОШ №76 
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НАЦІОНАЛЬНО—ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

21 листопада 2018року День Гідності та Свободи 

До Дня Гідності та Свободи в школах Новобаварського району 

проведені заходи, присвячені вшануванню подвигу українців, 

загиблих під час Революції Гідності, проведені тематичні вихо-

вні бесіди «Герої нашого краю», конкурс читців «З любов’ю до 

України». Учасники заходу відновили хронологію подій, що 

відбувалися на Майдані Незалежності в Києві у 2013-2014 ро-

ках, згадали Героїв Небесної Сотні, хвилиною мовчання вша-

нували пам’ять полеглих. У заході лунали патріотичні вірші , 

відеосюжети, також була представлена документальна вистав-

ка «Небесна Сотня – Герої нашого часу». 

Член прес-центру РОШ Новобаварського району 

Євсюкова Вікторія, учениця 8А класу ХЗОШ №81 

Мрії про Україну 

Щиро вітаємо учнів Новобаварського району, які стали переможцями 

конкурсу малюнків-ілюстрацій, віршів «Мрії про Україну», який про-

водить Харківська обласна громадська організація «Спілка ветеранів 

АТО». Цей конкурс започатковано з метою виховання патріотизму, 

любові до України, формування національної свідомості та духовної 

культури дітей та молоді. Переможців було нагороджено подяками та 

збірником “Мрії про Україну”.  

Член прес-центру РОШ Новобаварського району 

Суліма Таісія, учениця 11-а ХЗОШ№59 
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УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ВЕСЕЛІ ТА КМІТЛИВІ ЖАРТІВНИКИ 

22 листопада у Палаці студентів Національного техніч-

ного університету «Харківський політехнічний інсти-

тут» відбувся чвертьфінал Харківської відкритої шкіль-

ної ліги КВН, у якому взяли учать 15 найкращих команд 

Харкова та наші гості з міста Суми. 

У півфінал, який відбудеться на початку2019року, ко-

манда КВН Новобаварського району ХЗОШ № 76 "Life 

is Good" пройшла з відривом в один бал від першого мі-

сця. Ми дуже вдячні всім організаторам улюбленої весе-

лої гри і за чудовий настрій, змістовне дозвілля, розви-

ток лідерських якостей, дитячих талантів і здібностей. 

Велике спасибі адміністрації Новобаварського району, приватному підприємцю Неллі Юріївні Ци-

бульник та районному управлінню освіти за довіру і право представляти наш рідний район, а та-

кож всебічну підтримку команди! 

Ми вчимося дивитися на життя з надією і оптимізмом. Скоро Новий рік і час вірити в чудеса … 

Член прес-центру РОШ Новобаварського району 

Дудка Маргарита, учениця 11 класу ХЗОШ №76 

Ви мріяли про професію журналіста? А наше Міністерство ЗМІ живе не лише мріями ай своїми 

справами. Вже другий рік поспіль учні Новобаварського району відвідують міську школу юних жу-

рналістів при ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Цього року обрали для себе напрям дизайну та висвітлення 

подій у медіа-сервісах. Друге заняття у школі журналістики на базі ХНУ ім. В. Н. Каразіна видалося 

продуктивним, відвідали майстер-клас з дизайну. Познайомилися між собою, дізналися про основи 

дизайну веб-продукції та отримали домашнє завдання. Слідкуйте за нами у соцмережах, ми почина-

ємо плідно працювати!  

Член прес-центру РОШ Новобаварського району 

Котина Валерія, учениця 11-а класу ХГ 39 

Міська школа юних журналістів  


