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РОСТОК 

22 січня — День Соборності України. Це свято відзначається 

щороку в день проголошення Акта воз'єднання УНР та ЗУНР, що 

відбулося в 1919 році. До цієї визначної дати в школах проходили 

заходи до Дня Соборності України: тематичні уроки, виставка 

художньої літератури та малюнків школярів. Також у школах 

відбулись виховні години "Ми- діти твої, Україно!", "Рослинні 

символи України", флеш-моби "Державний прапор", "Тризуб", 

літературно-музична композиція "Єдина Україна". В заходах 

взяли участь учні 1-11 класів. Метою заходів було поглиблення 

знань про історичне минуле нашої держави, формування 

національної свідомості, виховання почуття патріотизму. 

 



 

 

ОСВІТА 

Триває реєстрація на 

пробне ЗНО-2017 

Відповідно до наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 11.10.2016 

№ 170 «Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2017 

році» 10 січня 2017 року стартувала реєстрація на пробне ЗНО-2017. 

Реєстрація триватиме з 10 січня до 31 січня 2017 року на сайті Харківського 

регіонального центру оцінювання якості освіти. 

Пробне ЗНО є платним для учасників і неприбутковим для організаторів і 

проводиться за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Пробне ЗНО відбудеться: 

01 квітня 2017 року – з української мови і літератури; 

08 квітня 2017 року – з одного з предметів: з історії України, математики, 

англійської мови, німецької мови, французької мови, іспанської мови, біології, 

географії, російської мови, фізики, хімії. 

Учасник зможе взяти участь в одному із запропонованих в той чи інший день 

тестувань. 

Оновлено перелік навчальних 

предметів, з яких 

проводитиметься ДПА 

випускників школи ІІІ ступеня 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2016 № 1696 «Про 

внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2016 

р. № 1272» затверджено перелік навчальних предметів, з яких у 2016/2017 

навчальному році проводитиметься державна підсумкова атестація випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня,в новій редакції. Ознайомитись 

з переліком навчальних предметів можна на сайті Міністерства освіти і науки 
України   mon.gov.ua  

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6735-


Концерт «Студенты будущего» 

 для учнів 9-11 класів  

в к/з «Україна» 

23 січня 2017 року, напередодні 

Дня святої Тетяни – 

покровительки всіх студентів, 

на базі к/з «Україна» для учнів 

9-11 класів відбувся концерт 

«Студенты будущего». Перед 

учнями виступив депутат 

Харківської обласної ради 

Олександр Ткаченко, завдяки 

якому 1800 учнів старших 

класів району мали змогу 

відвідати цей чудовий захід. 

Школярі познайомилися з 

творчими колективами та 

досягненнями студентів вищих 

навчальних закладів.  

ІІ обласне свято-фестиваль  

"Щедрий вечір" 

20.01.2017 в Харківському обласному палаці 

дитячої та юнацької творчості проведено ІІ обласне 

свято-фестиваль "Щедрий вечір" з метою 

збереження та примноження культурної спадщини 

України, Слобожанського краю, вивчення традицій 

та звичаїв українського народу, сприяння їх 

подальшій популяризації серед дітей та учнівської 

молоді. Творчий колектив учнів КЗ "ХЗОШ № 92" 

"Перлини Лідного" посів 3 місце в номінації 

"Обрядова дія".  



Нагородження переможців міського конкурсу 

«Присвята рідному місту» та фестивалю кращих  

дитячо-юнацьких громадських організацій 

«Самоврядування – це ми» 
27 січня 2017 року на базі 

Харківської гімназії № 12 відбулося 

урочисте нагородження переможців 

міського конкурсу творчих робіт 

вільного жанру «Присвята рідному 

місту» та фестивалю кращих 

дитячо-юнацьких громадських 

організацій «Самоврядування – це 

ми». 

Переможцями міського конкурсу 

творчих робіт вільного жанру 

«Присвята рідному місту» для учнів 

8-11-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів стали: 

Андрєєва Дар’я, учениця 8 класу 

Харківської гімназії № 39; 

Коростельова Тетяна, учениця 9 

класу Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 54; Єрофєєва 

- Іванова Дарина, учениця 10 класу 

Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 59; Пустовіт 

Анастасія, Дорошева Валерія, 

учениці 10 класу Харківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 28; Булдаков Олексій, 

учень 11 класу Харківської гімназії 

№ 39. 

Переможці фестивалю дитячо-

юнацьких громадських організацій 

«Самоврядування – це ми»: Дитячо-

юнацька громадська організація «Країна 

дитячих мрій» Харківської гімназії № 

39 (I місце), Дитячо-юнацька 

громадська організація «Лідер» 

Харківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 28 (II місце), Дитячо-

юнацька громадська організація 

«Росток» Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 153 (II місце). 

У номінації «Краща відеовізитівка та 

портфоліо дитячо - юнацьких 

організацій» нагороджені шкільні Дитячо 

– юнацькі організації ХЗОШ № 28, 

ХЗОШ № 153, ХСШ № 162, районна 

організація «Росток». 

Районна Дитячо-юнацька громадська 

організація «Росток» нагороджена 

Диплом I ступеня за перемогу у конкурсі 

кращих районних дитячо – юнацьких 

організацій фестивалю шкільних дитячо 

– юнацьких організацій 

«Самоврядування – це ми». 



Відкриття актової та 

спортивної залів ХЗОШ №79 

В Харківській загальноосвітній школі І-ІІ ступеня № 79 

Харківської міської ради 27 січня відбулося урочисте відкриття 

відремонтованих актової та спортивної залів. На відкритті були 

присутні почесні гості: депутат Харківського областної ради 

Олександр Юрійович Ткаченко та приватний підприємець Неллі 

Юріївна Цибульник. Учні підготували яскраву концертну 

програму, яку представили в оновлених залах. Школа отримала в 

подарунок сертифікати на цифрову систему «Домашній 

кінотеатр», на гімнастичні мати та спортивні м’ячі. 

Відкриття спортивної зали та 

комп'ютерного класу в ХЗОШ №137 
30 січня 2017 року у ХЗОШ №137 пройшло 

урочисте відкриття спортивної зали. На церемонії 

відкриття були присутні почесні гості: депутат 

Харківської обласної ради Ткаченко Олександр 

Юрійович, приватний підприємець Цибульник 

Неллі Юріївна. Святковим подарунком для 

майбутніх спортсменів стали футбольні та 

волейбольні м’ячі . 

Також в цей день відбулось відкриття 

комп’ютерного класу. Батьків та дітей привітав 

депутат Харківської обласної ради Ткаченко 

Олександр Юрійович. Із словами подяки від 

шкільного батьківського комітету до почесних 

гостей звернувся Корнієнко Євген 

Олександрович. 

 

http://oktyabrskiy-ruo.edu.kh.ua/ Прес-центр районної організації школярів  

Новобаварського району «Росток» 
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День Святого Валентина – дуже незвичайне і романтичне свято, коли закохані 

отримують ще одну можливість сказати один одному про свою любов і 

подарувати приємні подарунки. у різних країнах. 

У день святого Валентина 

Все чарівно і красиво: 

У сердечках, в 

пелюстках, 

У цукерках і свічках. 

Всі цілуються, сміються, 

І в коханні - зізнаються. 



 

У КЗ «ХСШ № 93» пройшло урочисте 

відкриття спортивної зали. 

31 січня 2017 року у КЗ «ХСШ № 93» пройшло 

урочисте відкриття спортивної зали. На церемонії 

відкриття були присутні почесні гості: депутат 

Харківської обласної ради Ткаченко Олександр 

Юрійович, голова адміністрації Новобаварського 

району Харківської міської ради Цибульник Тетяна 

Анатоліївна, начальник Управління освіти 

адміністрації Новобаварського району Харківської 

міської ради Світлична Олена Федорівна. 

Святковим подарунком для майбутніх спортсменів 

стали футбольні та волейбольні м’ячі. Також школі 

було подаровано музичний центр та кондиціонер. 

Відкриття спортивної зали в ХЗОШ № 127 

Урочисте відкриття оновленого спортивного 

залу відбулося 2 лютого у нашій школі. 

Розділити радість учнів, батьківського та 

педагогічного колективів прибули заступник 

голови адміністрації Новобаварського району з 

соціальних та гуманітарних питань 

адміністрації Новобаварського району 

Харківської міської ради Олена Жученко та 

директор фірми "Santan" Олександр 

Паламарчук. 

Відкриття спортивного залу після капітального 

ремонту – найочікуваніша подія для учнів 

школи. Відтепер юні спортсмени мають змогу 

займатися улюбленими видами спорту як на 

уроках фізкультури, так і у спортивних секціях. 

«Збулась наша багаторічна мрія, і відтепер 

оновлений спортзал слугуватиме учням. Це 

інвестиція в майбутнє, в розвиток наших дітей, 

їх здоров’я, як духовне, моральне, так і фізичне. 

Оскільки ми дбаємо за їх майбутнє, щоб вони 

виросли справжніми патріотами нашої 

держави», – додала у своєму виступі директор 

школи Тільна Людмила Іванівна. 

На святі в оновлений спортзал Олександр 

Паламарчук подарував два столи для 

настільного тенісу. 

Учні також отримали подарунки від депутата 

Харківської обласної ради Ткаченка 

Олександра Юрійовича - вісім м’ячів та два 

гімнастичні мати. 

По закінченню урочистої офіційної частини 

розпочалося святкове дійство, представлене 

учнями школи. 



 

14 лютого 2017 року відбувся мітинг та 

покладання квітів біля с. Пилипівка з нагоди 

74-ї річниці трагічних подій, які сталися на 

залізничному переїзді. У цьому заході взяли 

участь юні миротворці ХЗОШ № 76, ХЗОШ № 

79. На цьому заході були присутні: заступник 

голови адміністрації Новобаварського району 

по соціальним та гуманітарним питанням          

Жученко О.В., Петерець А.І., Голова Ради 

ветеранів Новобаварського району, Почесний 

ветеран України, Почесний громадянин 

Новобаварського району, ветерани Другої 

Світової війни, ветерани Південної залізниці. 

Мітинг та покладання квітів біля с. Пилипівка з нагоди 

74-ї річниці трагічних подій, які сталися на 

залізничному переїзді. 

16 лютого у музеї миротворчого 

руху на честь вшанування воїнів, які 

воювали на території інших держав, 

відбулася зустріч з бійцями зони 

АТО. 

Екскурсоводи продемонстрували 

експонати музею та розповіли 

військовослужбовцям про роботу 

учнівської молоді з питань 

миротворчого руху. Також відбулася 

зустріч бійців з учнями школи, під 

час якої діти подарували героям 

Вшанування воїнів в музеї 

миротворчого руху школи № 28 



Началась работа районного клубу "Шкільні дебати" 

 В начале февраля в Новобаварском районе старто-

вал первый тренинг. 

 На этом тренинге ребыта узнали про: 

 мотивацию занятий дебатами, зачем они нужны и 

что конкретно они могут дать в краткосрочных и 

долгосросных перспективах; 

 что такое дебати как общеобразовательная техно-

логия; 

 историю развития и появления дебатов как техно-

логи в мире, Украине, Харькове; 

 Всеукраинские и региональные турниры; 

 правила дебатов, роли в дебатах и личные лайфха-

ки тренеров по улучшению игры. 

 Для второго тренинга тренеры 

подготовили интересный материал, с 

которым ознакомили ребят. Его было 

настолько много, что было прийнято 

решение разделить один тренинг на 

два.  На втором тренинге ребята уз-

нали: 

 что такое аргументация и для че-

го она нужна в дебатах; 

 из чего состоит аргумент; 

 правила построения аргумента в 

зависимости от резолюции; 

 также была проведена мини-

подготовка, при которой каждый 

мог написать краткий аргумент 

на предложенную тему; 

 На третьем тренинге ребята сыграли свою первую игру, послушали методы подготовки 

за 15 минут, узнали, как определять лиц, о которых нужно говорить во время речи, послушали 

качественные разборы игры и таким образом повысили свой дебатный скил. 

Дальше больше не будет теоретического материала, который ребята смогут применять на прак-

тике. В следующий раз нас ждут больше игр, больше информации, которые тренеры уже ищут 

для нас. 



«Учень року – 2017» 
16 лютого 2017 року відбулось тестування учасників 

районного конкурсу «Учень року – 2017», у якому 

брали участь 20 учнів з 10 загальноосвітніх 

навчальних закладів району. 

За результатами оцінювання портфоліо, есе та 

тестової контрольної роботи до участі у фінал 

конкурсу запрошуються: 

у номінації «Інтелектуал року»: 

Бугайова Владислава, учениця 10 класу ХЗОШ 28; 

Чемоданова Ольга, учениця 11 класу ХГ 39; 

Балан Олеся, учениця 11 класу ХГ 65; 

Поляков Данило, учень 10 класу ХЗОШ 115; 

Кашаба Олександр, учень 11 класу ХСШ 162; 

у номінації «Спортсмен року»: 

Щіпіна Анастасія, учениця 11 класу ХЗОШ № 28; 

Артюшенко Ярослав, учень 10 класу ХЗОШ №76; 

Замислов Артем, учень 11 класу ХЗОШ         № 153; 

у номінації «Лідер року»: 

Пустовіт Анастасія, учениця 10 класу ХЗОШ 28; 

Булдаков Олексій, учень 11 класу ХГ 39; 

Шатний Микола, учень 11 класу ХЗОШ 115. 

у номінації «Творча особистість року»: 

Кульбашна Марина, учениця 11 класу ХЗОШ 28; 

Чабановська Діана, учениця 10 класу ХГ 65. 

Фіналісти районного етапу конкурсу представлять 

себе в конкурсі самопрезентацій за темами «Формула 

успіху» (номінація «Інтелектуал року), «Траєкторія 

успіху» (номінація «Спортсмен року»), «Крок до 

зірок» (номінація «Творча особистість року»), 

«Фактор успіху» (номінація «Лідер року»). 

22 лютого 2017 року відбувся фінальний етап 

районного туру міського конкурсу «Учень року – 

2017», де перемогу виборювали 13 учнів-

представників 7 загальноосвітніх навчальних закладів 

району. Фіналісти районного етапу конкурсу 

представляли себе в конкурсі самопрезентацій за 

темами «Формула успіху» (номінація «Інтелектуал 

року), «Траєкторія успіху» (номінація «Спортсмен 

року»), «Крок до зірок» (номінація «Творча 

особистість року»), «Фактор успіху» (номінація 

«Лідер року»). 

Переможцями районного туру міського конкурсу 

«Учень року-2017» стали: 

у номінації «Інтелектуал року»: 

І місце – Кашаба Олександр, учень 11 класу ХСШ 

162; 

ІІ місце – Поляков Данило, учень 10 класу ХЗОШ 

115; 

ІІІ місце – Бугайова Владислава, учениця 10 класу 

ХЗОШ 28; 

Чемоданова Ольга, учениця 11 класу ХГ 39; 

Балан Олеся, учениця 11 класу ХГ 65; 

у номінації «Спортсмен року»: 

І місце – Артюшенко Ярослав, учень 10 класу ХЗОШ 

№76; 

ІІ місце – Замислов Артем, учень 11 класу ХЗОШ № 

153; 

ІIІ місце – Щіпіна Анастасія, учениця 11 класу 

ХЗОШ № 28; 

у номінації «Лідер року»: 

І місце – Булдаков Олексій, учень 11 класу ХГ 39; 

ІІ місце – Шатний Микола, учень 11 класу ХЗОШ 

115. 

ІIІ місце – Пустовіт Анастасія, учениця 10 класу 

ХЗОШ 28; 

у номінації «Творча особистість року»: 

І місце – Чабановська Діана, учениця 10 класу ХГ 65. 

ІІ місце – Кульбашна Марина, учениця 11 класу 

ХЗОШ 28; 

Вітаємо переможців та бажаємо їм здоров’я та 

успіхів! 



Міжнародний день рідної мови в Україні 

відзначають із 2000-го року. День 21 лютого 1952 

року і сьогодні нагадує світовій спільноті про 

сумні події в Бангладеш, коли влада придушила 

демонстрацію протесту проти урядової заборони 

на використання у країні бенгальської мови. У 

жовтні 1999-го року тридцята сесія генеральної 

конференції ЮНЕСКО запровадила відзначання 

Міжнародного дня рідної мови в усьому світі. З 

нагоди відзначення Міжнародного дня рідної 

мови, метою якого є привернення світової 

громадськості до збереження і розвитку 

лінгвістичного розмаїття, а також зміцнення ролі 

рідної мови як важливого чинника культурної 

самобутності, 21 лютого 2017 року у всіх 

загальноосвітніх навчальних закладах 

Новобаварського району було проведено 

«диктант єдності» українською мовою та мовами 

національних меншин. 

Відзначення Міжнародного дня рідної мови в районі  

Урочисте нагородження переможців та лауреатів міського 

конкурсу професійної майстерності  

«Учитель року ‒ 2017» 

22 лютого у Харківській міській раді відбувся прийом 

лауреатів і переможців конкурсу «Учитель року 2017». 

Вчителі міста змагалися в чотирьох номінаціях, 

визначених Міністерством освіти і науки України: 

біологія, інформатика, музичне мистецтво, початкова 

освіта. 

Серед лауреатів вчителі Новобаварського району: вчитель 

музики ХСШ № 162 Брязгіна Яна, вчитель інформатики 

ХЗОШ № 54 Лапко Дмитро. 

«Важливо, що у вас є бажання зростати, ви тримаєте 

високу планку. І передаєте це бажання учням, щоб вони 

теж домагалися і йшли вперед. 

Від імені міста, всіх батьків я дякую вам за те, що 

працюєте з нашими дітьми, допомагаєте їм по життю. 

Вітаю вас з прийдешнею весною, бажаю здоров'я, любові, 

спокійного і радісного настрою і, звичайно, миру всім 

нам», - сказав міський голова Геннадій Кернес, вітаючи 

педагогів. 

Лауреати конкурсу відзначені Почесними грамотами 

Департаменту освіти Харківської міської ради. 

http://oktyabrskiy-ruo.edu.kh.ua/novini_shkoli/id/2451/vn/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B


МАСЛЯНА 
26 лютого у Новобаварському районі відзначали свято 

Масляну! Мешканці району мали можливість відвідати 5 

площадок, на яких поласували млинцями, польовою кашею, 

взяли участь у розіграші лотереї, подивилися чудовий 

концерт за участю Новобаварських колективів та взяли участь 

у спалюванні опудала Масляної. 

Свято відбувалося під патронатом Харківського міського 

голови Геннадія Адольфовича Кернеса, при сприянні: 

Депутата Харківської міської ради, першого заступника 

Харківського міського голови Терехова Ігоря 

Олександровича, 

Голови адміністрації Новобаварського району Цибульник 

Тетяни Анатоліївни, 

Депутата Харківської обласної ради Ткаченка Олександра 

Юрійовича, 

Депутата Харківської обласної ради Кузнецової Анни 

Вікторівни, 

Депутата Харківської міської ради Медведєва Юрія 

Ігоревича, 

Директора Департаменту освіти Харківської міської ради 

Деменко Ольги Іванівни, 

Директора КСП «Харківміськліфт» Топчія Олексія 

Олександровича, 

Директора підприємства «Santan» Паламарчука Олександра 

Михайловича, 

Приватного підприємця Цибульник Неллі Юріївни. 

В цьому році темою свята було «Парад планет»-«Весна у 

космосі». На площі встановили концертну площадку, 

працював ярмарок. У кожного району міста була своя 

театралізована зона, яка була присвячена одній із планет 

Сонячної системи. Новобаварский район представив планету 

Сатурн. Також усі райони пройшли в святковій ході. 

Учасники ходи були одягнені у різні тематичні костюми, щоб 

представити свою планету. Святкову ходу Новобаварського 

району очолила адміністрація Новобаварського району, 

депутати та приватні підприємці, що піклуються про наш 

район. Під час ходи учасники взяли участь у танцювальних 

флешмобах. Наприкінці свята гості взяли участь у 

спалюванні опудала Масляної та змогли подивитися 

фейєрверки.  

http://oktyabrskiy-ruo.edu.kh.ua/novini_shkoli/id/2451/vn/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B


Масляна у Харківському обласному шпиталі 

для інвалідів війни 
Масляну святкували, 

Люту зиму проводжали. 
Були танці, були співи 

Та й млинці усім на диво. 
Ой, яке ж то гарне свято — 
Вас дозвольте привітати! 

 
25 лютого 2017 року представники загону юних миротворців та актив 

учнівського самоврядування "FLASH" Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 115 Харківської міської ради Харківської області 

завітали до Харківського обласного шпиталю для інвалідів війни. 

Учні привітали усіх з Масляною та пригостили млинцями. 

 

Прес– центр ХЗОШ №  115 

З 13.02.2017 по 20.02.2017 року було проведено 

благодійну акцію "Назустріч мрії". Всі зібрані 

кошти перераховані до Міжнародного Благодійного 

Фонду «Сильні духом» та підуть на лікування і 

реабілітацію онкохворих діток. Висловлюємо щиру 

подяку батькам та учням із добрими, відкритими 

серцями за активну участь у благодійній акції 

«Назустріч Мрії». 
Прес-центр КЗ «ХЗОШ№92» 

Благодійна акція "Назустріч мрії" 



Цьогоріч виповнюється 25 років з 

часу встановлення дипломатичних 

відносин між Японією та Україною. 

          З метою активізації двостороннього 

співробітництва, зміцнення зв'язків між 

Україною та Японією 2017 рік було 

оголошено Роком Японії в Україні. 

Відповідно до плану роботи ХЗОШ № 

115 у даному напрямку у школі пройшов 

конкурс дитячого малюнка "Квітуча 

сакура". 
 

Прес– центр ХЗОШ №  115 

17.02.2017 відповідно до Указа Президента України "Про 

оголошення 2017 року Роком Японії в Україні" від 

11.01.2017№ 1/2017 в нашій школі було проведено відкриття 

Року Японії в Україні. Учні 2 - 9 класів переглянули 

презентацію "Знайомство з Японією". а також здійснили 

віртуальну подорож до Токіо. 

Прес-центр КЗ «ХЗОШ№92» 

http://oktyabrskiy-ruo.edu.kh.ua/ Прес-центр районної організації школярів  

Новобаварського району «Росток» 



 

             Газета районної організації школярів  

             Новобаварського району м. Харкова 

РОСТОК 

Спецвипуск «Фестивальна весна»        Квітень 2017 

http://oktyabrskiy-ruo.edu.kh.ua/ 

 Природа радістю чарує,  

Знов розпустилися бруньки.  

Зеленим одягом милує,  

Біжать до річечки струмки.  

  

І іншим стало синє небо,  

І час кохання настає.  

Бо править весна-королева,  

Розквітне щастя знов моє.  

  

І посміхнеться сонце тепле,  

І ніжний спів в душі луна.  

Пишається красою земле,  

По ній крокує вже весна…  
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В Новобаварському районі пройшов  

«Фестиваль писанки—2017» 

 
Голова прес-центру  

Новобаварського району  

Крук Дарина 

https://vk.com/id181472474 

 
Писанка – це чарівний дивосвіт, що симво-

лізує радість і віру, це етнічний знак утвер-

дження світла, любові, життя, добра, щастя, 

надії, весняного відродження і гармонійної 

єдності людини та природи. 5 квітня 2017 

року у Харківській загальноосвітній школі    

І-ІІІ ступенів № 54 відбувся “Фестиваль   

писанки - 2017». У фестивалі взяли участь 

10 навчальних закладів Новобоварського 

району: ХЗОШ № 54,130,153,59 та   ДНЗ   

№ 6,15,38,106,259. Діти та їх наставники на-

магалися дотримуватися, відроджувати та 

берегти українські традиції. Щоб відчути 

справжню святкову атмосферу, зануритися 

у давні народні звичаї. 

Зроблені власноруч писанки, пасхальні де-

рева, іграшки, плетені пасхальні кошики, 

вироби з паперу, глини, дерева, вишиті й 

намальовані картини, вишиті рушники, 

сплетені з бісеру квіти й писанки та багато-

багато іншого представили юні майстри.     

6 квітня 2017 року на базі Харківської зага-

льноосвітньої школи №93 продовжилось 

яскраве та сімейне свято Пасхальної писан-

к и ,  у  я к о м у  в з я л и  у ч а с т ь                        

ХЗОШ № 92,93,115, гімназія № 39 та ДНЗ 

№ 286,156,18. На святі було представлене 

різноманіття декоративного втілення украї-

нської писанки, учні разом з батьками та 

вчителями оформлювали свої виставки та 

запрошували до себе святкувати Великодні 

свята.  

 На святі були присутні почесні гості: 

депутат Харківської міської ради                 

Медведєв Юрій Ігорович, помічник депу-

тата Харківської міської ради Терехова 

Ігора Олександровича Калініченко Любов        

Дмитрівна, начальник Управління освіти 

Новобоварського району Світлична Олена 

Федорівна, які разом з представниками ба-

тьківських комітетів оглянули композиції 

усіх навчальних та дошкільних закладів, а 

також провели церемонію нагородження. 

Переможці фестивалю отримали грамоти 

та цінні подарунки від депутата Харкіської 

міської ради Медведєва Юрія Ігоровича. 

 Гарний настрій усім присутнім пода-

рувала святкова концертно-розважальна 

програма, підготовлена творчими колекти-

вами дітей! 

  



Фестивальна весна  

Харківської міської  

організації учнівського  

самоврядування 
  Валерія Зембінська 

Міністр ЗМІ ХГ № 39 

https://vk.com/zembinskaya 

           

20 квітня 2017 року на базі Харківської 

спеціалізованої школи № 162 відбулося 

урочисте відкриття Фестивальної весни 

Харківської міської організації учнівсь-

кого самоврядування. 

У програмі заходу: презентація фотовис-

тавки «Те, про що важко сказати». У ході 

презентації картин – фотографій наших 

ровесників, вимушених переселенців, 

юні миротворці Новобаварського району 

розповіли про Арт – проект. Організова-

на презентація творчих робіт «Мрії про 

Україну» учнів  1 – 11 класів міста       

Харкова, конкурс інсценованої пісні 

«Голос Миру», флешмоб, естафета        

патріотичних справ. 

У заході взяли участь представники заго-

нів юних миротворців, методисти з вихо-

вної роботи Управлінь освіти міста      

Харкова, куратори учнівського самовря-

дування. 



Олексій Булдаков,  

учень 11 класу  

ХГ № 39 

https://vk.com/gtnius_masivsky 

 

20 квітня 2017 року в Харківській спеціалізованій школі № 162 було організовано 

фотовиставку «Те, про що важко сказати».  Ідея виставки: 

Захід проводиться з метою посприяти формуванню у дітей почуття співпереживання та 

розуміння інших, подолати упереджене ставлення та стереотипи щодо внутрішньо 

переміщених осіб у місцевих громадах. 

Виставка складається зі світлин формату А2 – низки концептуальних зображень, за 

допомогою яких діти з числа внутрішньо переміщених осіб висловили власне бачення 

хибних стереотипів, з котрими їм доводиться зустрічатись у нових життєвих обставинах. 

Вони наче втратили можливість бути сприйнятими без «викривлення образу» – чи то з боку 

нового середовища, а чи «старих знайомих». Арт-проект – спроба продемонструвати те, що 

іноді надто важко передати словами. 

Виставка «Те, про що важко 

сказати»  



 

                          Газета районної організації школярів  

Новобаварського району м. Харкова 

 

РОСТОК 

Випуск 1          вересень 2017 року 

http://oktyabrskiy-ruo.edu.kh.ua/ 

У цьому номері на Вас чекають цікаві новини 

за розділами: 

1. Визначні події Новобаварського району 

2. Національно-патріотичне виховання молоді 

3. Інтелектуальні досягення 

4. Спортивні досягнення 

5. Учнівське самоврядування 

  



 

ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 

 Перше вересня – 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 загальноосвіт-

ніх навчальних закладів Новобаварського району. 

Серед гостей свята були: 

• Перший заступник Харківського міського голови, депутат Харківської міської ради І. О. Терехов 

• Заступники голови адміністрації Новобаварського района О.В. Жученко, О.В.Башлай 

• Депутат Харківської обласної ради О. Ю. Ткаченко 

• Депутат Харківської обласної ради Г.В. Кузнецова 

• Депутат Харківського міської ради Ю.І. Медведєв 

• Директор КСП «Харківміськліфт» О. О. Топчій 

• Генеральний директор компанії «Santan» О. М. Паламарчук 

Кожна школа отримала цінні подарунки та сувеніри від мера міста, голови адміністрації, депутатів 

та підприємців, які опікуються нашим районом. Це і телевізори, кондиціонери, ноутбуки, газоноко-

сарки, капітальні ремонти школи та комплекти меблів у класи. 

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

відремонтованими красивими навчальними кабінетами, відновленим фасадом, спортивними та ак-

товими залами, заквітчаним подвір’ям та спортивними майданчики. 

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 схо-

ди і зростуть урожаєм мудрості та натхнення. 

Голова прес-центру РОШ Новобаварського району Ткаченко Софія 



ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 

Відкриття стадіону в  

Харківській  

загальноосвітній школі №28 

5 вересня 2017 року відбулося урочисте відкрит-

тя спортивного стадіону у ХЗОШ №28. Це вже 

п’ятий сучасний стадіон, відкритий у Новоба-

варському районі за останні роки. 

У церемонії відкриття взяли участь перший     

заступник Харківського міського голови Ігор    

Олександрович Терехов, директор Департамен-

ту освіти Ольга Іванівна Деменко, голова       

Адміністрації Новобаварського району Тетяна      

Анатоліївна Цибульник, депутат Харківської об-

ласної ради Олександр Юрійович Ткаченко,    

генеральний директор компанії «Santan»        

Олександр Михайлович Паламарчук, вчителі, 

школярі та батьки. 

Після урочистої частини свята на стадіоні було 

проведено масовий урок фізкультури, в якому 

взяли участь 740 учнів школи з 25 класів. 

Зазначимо, що спортивну базу на площі 5 тисяч 

квадратних метрів побудували з нуля за період 

літніх канікул. На оновленому стадіоні встано-

вили сучасні спортивні майданчики, два футбо-

льних поля, волейбольний та баскетбольний 

майданчики, бігову доріжку, тенісні столи. 

Жирний Георгій, учень 8 класу ХЗОШ № 28 



ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 

Відкриття спортивної зали в  

Харківській  

загальноосвітній школі № 59 

8 вересня 2017 року у ХЗОШ №59 

відбулася урочиста подія - відкриття 

відремонтованої, оновленої, сучас-

ної спортивної зали! Це свято було 

здійснене завдяки турботі міської та 

районної адміністрації, їх небайду-

жого ставлення до освіти. 

На святі були присутні наші друзі та 

помічники: голова Адміністрації    

Новобаварського району Харківської 

міської ради Цибульник Т.А.,          

депутат Харківської обласної ради   

Ткаченко О.Ю., депутат Харківської 

міської ради Медведєв Ю.І. 

Учні отримали подарунки - м'ячі для 

гри у баскетбол, волейбол та футбол. 

Юні спортсмени порадували спорти-

вним шоу як гостей так і учнів, їхніх 

батьків та педагогічний колектив. 

  



ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 

Відкриття стадіону  

Дитячої спортивної юнацької  

школи № 5 

У комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі № 5, де займаються більше тисячі 

дітей, капітально відремонтовано крите футбольне відділення і побудований багато-

функціональний стадіон. 

15 вересня Харківський міський голова Геннадій Кернес взяв участь у відкритті одно-

го з найбільших в місті стадіонів для дитячого спорту в ДЮСШ №5 Новобаварського 

району. У святі відкриття стадіону взяли участь: голова Адміністрації Новобаварсь-

кого району Тетяна Анатоліївна Цибульник, депутат Харківської обласної ради      

Олександр Юрійович Ткаченко, депутат Харківської міської ради Юрій Ігорович     

Медведєв, директор Департаменту освіти Ольга Іванівна Деменко, засновник благо-

дійного фонду генеральний директор компанії «Santan» Олександр Михайлович      

Паламарчук, приватний підприємець Неллі Юріївна Цибульник, вчителі, школярі та 

батьки. 

За кошти міського бюджету, за підтримки Німецької федеральної компанії "GIZ" та 

меценатів біля школи побудований багатофункціональний стадіон для командних ви-

дів спорту, легкої атлетики та індивідуальних занять. На полі обладнані баскетболь-

ний та два волейбольні майданчики, тренажерний майданчик, грунтове футбольне по-

ле, а також поле для міні-футболу з професійним штучним покриттям. 

У ДЮСШ №5 працюють 89 груп і секцій - гімнастика, шахи, східні єдиноборства і 

бойові мистецтва, третя частина всіх вихованців школи - футболісти. «Ви - міцна ко-

манда, яка відстоює честь Харкова і України перед усім світом. І цей стадіон - наша 

вдячність і внесок у ваші успіхи. Дитячий спорт і здоровий спосіб життя - наш      

пріоритет, і так буде далі. Я бажаю вам сил і нових можливостей для нових перемог», 

- сказав Геннадій Кернес присутнім на святі спортсменам. Крім стадіону, за літо в 

школі проведено капітальний ремонт футбольного відділення - замінені вікна, приве-

дена до ладу покрівля, роздягальні, тренерські. 

Після урочистого відкриття футбольна збірна школи зіграла матч з командою міських 

депутатів і меценатів. Юним спортсменам подарували квитки на матч за участю хар-

ківського «Металіста 1925». 



ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 

Відкриття філії Дитячої  

спортивної юнацької  

школи № 5 

22 вересня у Новобаврському районі відк-

рилася філія дитячої спортивної юнацької 

школи № 5 за адресою вул. Катаева, 11. 

В урочистому заході взяли участь голова 

Адміністрації Новобаварского району     

Тетяна Анатоліївна Цибульник, депутат 

Харківської обласної ради Олександр   

Юрійович Ткаченко, учні, батьки та жителі 

району. Свято відкриття супроводжувалося 

веселими аніматорами, конкурсами і            

солодкими подарунками для більш ніж 200   

маленьких гостей. 

"Відкриття філії спортивної школи дає мо-

жливість підростаючому поколінню залу-

чатися до здорового способу життя в су-

часних, комфортних умовах, адже здоров'я 

і благополуччя дітей є для нас головним 

пріоритетом на сьогодні. Ми і далі працю-

ватимемо в цьому напрямі, роблячи усе 

можливе для забезпечення спортивного 

дозвілля наших дітей" - сказала голова   

Адміністрації Новобаварського району   

Тетяна Цибульник. 

 



ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 

День дошкілля в  

Новобаварському районі 
Понад 200 співробітників дошкільних установ зібрала сьогодні, 27 вересня      

2017 року, дитяча школа мистецтв №4 ім. Н.Д. Леонтовича з нагоди святкування 

Дня вихователя і всіх дошкільних робітників. Від імені Харківського міського 

голови Геннадія Кернеса з професійним святом присутніх привітали депутат Ха-

рківської обласної ради Олександр Ткаченко, депутат Харківської міської ради 

Юрій Медведєв, директор КСП «Харківміськліфт» Олексій Топчій, директор 

компанії «SANTAN» Олександр Паламарчук. 

За добросовісність і плідну працю, високий професійний рівень, вагомий внесок 

у виховання підростаючого покоління 17-ти працівникам освіти були вручені по-

дяки та пам'ятні подарунки. За підтримки Харківської міської ради також було 

організовано святковий концерт за участю заслужених артистів України Наталії 

Шкурко та Дмитра Шепеленко. Музичними номерами, піснями і танцями приві-

тали улюблених педагогів і маленькі жителі району. У програму увійшов танцю-

вальний номер «Плескай у долоні» ДНЗ №6; «Пісенька про дитячий садок» у 

виконанні вихованців ДНЗ № 143; танцювальна постановка «Птахи» хореогра-

фічного колективу ЦДЮТ «Аміт-дей»; виступ ансамблю флейтистів «Чардаш», 

ансамблю скрипалів та багато іншого. "Ваша мета - виховання гідного, прогре-

сивного покоління. У цей святковий день хочеться подякувати Вам за Ваше не-

скінченне терпіння, з яким ви до неї йдете. Нехай ваш професійний шлях прино-

сить Вам тільки радість і успіхи, а діти щодня радують новими досягненнями і 

відкриттями. З професійним святом!», - голова Адміністрації Новобаварського 

району Т.А. Цибульник. 

Голова прес-центру РОШ Новобаварського району Ткаченко Софія 



ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 

Всеукраїнський день  

бібіліотек 
29 вересня 2017 року в приміщенні адмініс-

трації Новобаварського району вітали пра-

цівників бібліотек  Новобаварського району 

з нагоди професійного свята – Всеукраїнсь-

кого дня бібліотек. На святі були присутні 

та виступили з привітаннями, а також про-

вели нагородження, почесні гості: 

1. Депутат Харьківської обласної ради     

Ткаченко Олександр Юрійович; 

2. Заступник Голови адміністрації з соціальних та гуманітарних питань   

Жученко Олена В’ячеславівна. 

Були запрошені на захід і 16 бібліотекарів закладів загальної середньої 

освіти Новобаварського району, 6 із них нагородили Подяками від Голови 

адміністрації Новобаварського району Цибульник Т.А. за сумлінну працю, 

високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок в розвиток біб-

ліотечної справи та з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. Це бібліотекарі 

ХГ № 39,65, ХЗОШ № 59,115,153, ХСШ №162. Всі бібліотекарі отримали в 

подарунок від депутата Харківської обласної ради Ткаченка О.Ю. комплек-

ти книг для поповнення бібліотечних фондів. 

Голова прес-центру РОШ Новобаварського району Ткаченко Софія 

 



ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 

Нагородження переможців та лауреатів мі-

ського конкурсу  

«Молода людина року» 
12 вересня 2017 року в адміністрації Новобаварського району у 

святковій атмосфері відбулося нагородження переможців районно-

го етапу міського конкурсу «Молода людина року», що проводив-

ся Комітетом у справах сім’ї, молоді та спорту Новобаварського 

району. У 2016/2017 навчальному році переможцями стали: 

1.Номінація «Фізична культура і спорт» 
Пазинич Костянтин Андрійович, учень ХЗОШ №127 

Артюшенко Ярослав Богданович, учень ХЗОШ №76 

2.Номінація «Діяльність у невиробничій сфері» 
Зеніч Олена Віталіївна, вчитель англійської мови ХСШ №93,  

Докуніна Анастасія Ігорівна, вчитель початкових класів ХСШ №93, 

 Цоменко Марина Сергіївна, вчитель початкових класів ХСШ №93,  

Позієнко Віталій Валерійович, вчитель трудового навчання ХСШ №93 ,  

3.Номінація «Учні загальноосвітніх шкіл» 
Поляков Данило Андрійович, учень ХЗОШ №115, 

4.Номінація «Культура і мистецтво»  

Левандовський Михайло Юрійович, викладач, Дитяча школа мистецтв ім.П.Чайковського,  

Гунько Віолетта Сергіївна, учениця ХЗОШ №92, 

Чабановська Діана Володимирівна, учениця ХГ №65, 

Краснікова Анастасія Андріївна, учениця ХЗОШ №130, 

5.Номінація «Громадська діяльність»  

Булдаков Олексій Олексійович, учень ХГ №39, 

Канарьова Олександра Миколаївна, директор ХЗОШ № 79, 

Шатний Микола Андрійович, учень ХЗОШ №115. 

29 вересня, на урочистому прийомі Харківського міського голови Геннадія Кернеса, були підведені 

підсумки щорічного конкурсу «Молода людина року». Новобаварский район міста Харкова         

пишається своїми переможцями та лауреатами. В номінації «Діяльність у невиробничій сфері» пе-

реможцем стала Зеніч Олена Віталіївна, вчитель ХСШ №93. Лауреатами конкурсу стали: у номіна-

ції «Учні загальноосвітніх шкіл» - Поляков Данило Андрійович, учень ХОШ №115, в номінації 

«Студенти вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації» - Бабиніна Катерина Михайлівна, 

студентка Харківського торгівельно-економічного коледжу; в номінації «Культура і мистецтво» - 

Левандовський Михайло Юрійович, викладач Дитячої школи мистецтв ім. П. Чайковського;  в но-

мінації «Учні професійно-технічних навчальних закладів» - Ніколенко Анастасія Юріївна, учениця 

Харківського вищого професійно училища швейного виробництва та побуту; в номінації 

«Публічна діяльність» - Булдаков Олексій Олексійович, учень Харківської гімназії №39.  

Голова прес-центру РОШ Новобаварського району Ткаченко Софія 

 
 



НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

Соціальна екскурсія  

«Мандрівними шляхами Сковороди» 
09 вересня 2017 року за ініціативи Харківського міського голови Г. А. Кернеса 

для дітей пільгових категорій Новобаварського району проведена соціальна 

екскурсія «Мандрівними шляхами Сковороди» дос. Сковородинівка               

Золочівського району Харківщини. 

Учасниками програми стали 38 учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

№№ 59, 127, 137, 153,162 діти, які знаходяться під опікою, діти з багатодітних, 

малозабезпечених та неповних сімей, дитина військовослужбовця, який заги-

нув під час виконання службових обов’язків в зоні проведення АТО. 

Під час 6-годинної автобусної екскурсії діти відвідали найвідоміший музей Ха-

рківщини Національний літературно-меморіальний музей імені                               

Г. С. Сковороди, ознайомилися з життєвим шляхом, філософськими ідеями та 

художніми творами філософа і поета Г. С. Сковороди, стали учасниками мис-

тецького заходу – яблучний пленер «AppleInAir», під час якого брали участь у 

конкурсах та іграх, освітній програмі «Яблуко пізнання». 

Голова прес-центру РОШ Новобаварського району Ткаченко Софія 

Відбулася VІІІ Міжнародна науково-практична  

конференція молодих учених «Пам’яткоохоронні           

традиції Слобожанщини» 
26-27 вересня 2017 року в рамках відзначення Днів Європейської Спадщини на базі 

Харківської державної академії культури відбулася VІІІ міжнародна науково-

практична конференція молодих вчених «Памяткоохоронні традиції Слобожанщи-

ни», присвячена 150-річчю від дня народження голови Вовчанської земської управи 

Василя Григоровича Колокольцова. 

Від нашого району в конференції брали участь: 

- Коваленко Руслан, учень 9 класу ХГ № 39, 

- Котіна Валерія, учениця 10 класу ХГ № 39, 

- Радченко Діана, учениця 10 класу ХГ № 39 

- Кіор Юлія, учениця 11 класу ХЗОШ № 54 

- Абрашитов Рашид, учень 8 класу ХЗОШ № 127, 

- Гончаренко Олена, учениця 11 класу ХЗОШ № 153, 

- Макогонюк Ганна, вихованка КЗ «ЦДЮТ №2», гурток «Гончарство, кераміка та 

художня обробка пластичних мас» 

- Одаренко Марія, вихованка КЗ «ЦДЮТ №2», гурток «Фольклор та етнографія на-

роду України» 

- Подрєзов Костянтин, КЗ «ЦДЮТ №2», гурток «Гончарство, кераміка та художня 

обробка пластичних мас». 
 



НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

21 вересня у Новобаварському районі 

пройшли заходи, присвячені  

Міжнародному Дню Миру 

День миру в школах району відзначили конкур-

сами та масштабно - загальношкільними флеш-

мобами. Розпочалось свято урочистою лінійкою 

із запрошенням гостей - представників спілки 

ветеранів АТО. Фіналом заходу стала величезна 

"Квітка миру", викладена із учнів школи на но-

вому баскетбольному майданчику. "Все дети на 

свете за мир на планете!" - під таким гаслом учні шкіл провели Міжнарод-

ний День миру! 

Зазначимо, що 21 вересня, в Україні традиційно пройде низка заходів, 

присвячених Міжнародному дню миру. Один з них - Всеукраїнська акція 

«День миру in UA 2017», мета якої - сприяти миру і взаєморозумінню в 

українському суспільстві. Акцію проводять третій рік поспіль, в 2016 році 

вона охопила понад 30 населених пунктів. У цей день проводяться флеш-

моби, організовуються зустрічі та акції в підтримку миру і єдності країни 

Міжнародний День миру був заснований Генеральною Асамблеєю ООН в 

1981 році. Двадцять років по тому Генасамблея одноголосно прийняла рі-

шення щороку 21 вересня відзначати День миру як день загального при-

пинення вогню і відмови від насильства. У цей день всім державам, які 

беруть участь у збройних конфліктах, пропонується скласти зброю і при-

пинити військові дії. У штаб-квартирі ООН встановлений дзвін, в який 

дзвонять двічі на рік: на початку весни - в день весняного рівнодення, та 

21 вересня. На дзвоні є напис, який проголошує ідею миру в усьому світі. 

Дзвін миру був подарований ООН Японією в 1954 році, він відлитий з мо-

нет, зібраних дітьми з 60 країн. 

 



НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

Районна конференція учасників конкурсу                

Всеукраїнської експедиції учнівської та                          

студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» 

25 вересня 2017 року на базі КЗ «ЦДЮТ № 2» ві-

дбулась районна конференція учасників конкурсу 

Всеукраїнської експедиції учнівської та студент-

ської молоді «Моя Батьківщина – Україна». 

На розгляд журі районного етапу конкурсу було 

подано 17 робіт за п’ятьма напрямами експедиції. 

Переможцями конкурсу визнано 13 робіт учнів: 

За напрямом «Духовна спадщина мого народу»: 

Радченко Діана, учениця 10 класу ХГ № 39, 

Пушкарська Анастасія, учениця 10 класу ХГ № 39, 

Руденко Ірина, учениця 11 класу ХГ № 65, 

Абрашитов Рашид, учень 8 класу ХЗОШ № 127. 

За напрямом «Географія рідного краю»: 

Гріманова Катерина, учениця 9 класу ХЗОШ № 76. 

За напрямом «Козацькому роду нема переводу»: 

не було визначено переможця 

За напрямом «Із батьківської криниці»: 

Бутенко Валерія, учениця 11 класу ХГ № 65, 

Коваленко Руслан, учень 9 класу ХГ № 39, 

Євсюкова Анастасія, учениця 6 класу ХЗОШ № 130, 

Гіль Олена, учениця 10 класу ХГ № 65, 

Подрєзов Костянтин, учень 9 класу ХЗОШ № 137. 

За напрямом «З попелу забуття»: 

Балахонова Тетяна, учениця 11 класу ХГ № 39, 

Голубов Максим, учень 6 класу ХГ № 39. 

За напрямом «Геологічними стежками України»: 

Подрєзов Костянтин, вихованець ЦДЮТ № 2. 

Роботи переможців конкурсу братимуть участь у ІІ (обласному) етапі конкурсу 

Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина 

– Україна». 



ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ 

Наша перемога на Всесвітньому турнірі з розв’я-

зання задач із логічним навантаженням 

Наша перемога на Всесвітньому турнірі з розв’язання 

задач із логічним навантаженням. 

Учень 4-А класу ХЗОШ № 54 Гонтар Кирило переміг 

у фінальному турі XXXI Всеукраїнського турніру з 

розв’язання задач із логічним навантаженням, який 

проводився в Парижі. Від щирого серця вітаємо пере-

можця та бажаємо йому успіхів у навчанні!!! 

Міський турнір юних математиків 

16 вересня 2017 року на базі Харківського фізико-математичного ліцею  

№ 27 відбувся ХІІ міський турнір юних математиків для учнів 9-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів, у якому за перемогу змагалися            

14 команд. 

Збірна команда Новобаварського району отримала Диплом учасника тур-

ніру. 

Дякуємо за участь у турнірі членам команди: 

Капітану команди – Панчук Олександрі, учениці 11 класу ХЗОШ №153, 

Кириловій Амілії, учениці 11 класу ХСШ № 162, 

Пацация Мерабу, учню 10 класу ХЗОШ № 28, 

Пєнкіну Максиму, учню 10 класу ХЗОШ № 59, 

Решетняк Єгору, учню 9 класу ХГ № 65 

та керівнику команди Жилі Ользі Анатоліївні, учителю математики 

ХЗОШ №28. 

Бажаємо їм успіхів у навчанні та перемог у майбутньому!!! 



ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ 

Турнір юних економістів 

23 вересня 2017 року на базі Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця відбув-

ся ХІ міський турнір юних економістів серед старшокла-

сників загальноосвітніх навчальних закладів м.Харкова. 

У турнірі взяли участь 12 команд, які представляли всі 

райони міста Харкова. 

 

За результатами боїв збірна команда Новобаварського району отримала Дип-

лом учасника турніру. 

Дякуємо за участь у турнірі учасникам команди: 

Рогинському Сергію – капітану команди, учню 11 класу ХСШ № 162, 

Дмитрієвій Катерині, учениці 10 класу ХГ № 39, 

Панчук Олександрі, учениці 11 класу ХЗОШ № 153, 

Кравченку Пилипу, учню 11 класу ХСШ № 162, 

Куценку Данилу, учню 11 класу ХСШ № 162, 

та керівнику команди – Павлюк Людмилі Вікторівні, учителю економікиХГ№ 

39. 

Перемога на ХV міському турнірі юних хіміків 

30 вересня 2017 року на базі Харківського ліцею № 89 від-

бувся ХV міський турнір юних хіміків для учнів 7-11-х 

класів загальноосвітніх навчальних закладів міста. 

Наша команда посіла на турнірі II місце!!! 

В особистій першості Диплом I ступеню отримав Поляков 

Данило, учень 11 класу ХЗОШ № 115!!! 

Вітаємо команду переможців у складі: 

Суханової Наталії – капітана команди, учениці 11 класу 

ХЗОШ № 28, 

Богнібової Поліни, учениці 10 класу ХЗОШ № 54, 

Полякова Данила, учня 11 класу ХЗОШ № 115, 

Здрок Маргарити, учениці 8 класу ХЗОШ № 153, 

Крохмаль Романа, учня 10 класу ХСШ № 162; 

та керівника команди – Дігавцову Людмилу Юхимівну, 

учителя хімії ХЗОШ № 28, за гідну підготовку перемож-

ців!!! 



СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ 

30 вересня 2017 року на базі ХЗОШ № 76 були проведені змагання під     

патронатом депутата Харківської обласної ради О. Ю. Ткаченко за кубок 

Харківської області з бойового Джиу-джитсу. 

У І частини брали участь: діти, юнаки, старші юнаки і кадети - 114 чоло-

вік. ІІ частина учасників: юнаки, молодь, дорослі - 105 чоловіків. Учасни-

ки команд: клуб Фенікс, союз ветеранів Самбо, м. Южне, м. Чугуїв,          

спортивний клуб СПОМ, спортивний клуб ММА центр, спортивний клуб 

Спадкоємець, спортивний клуб Воїн, спортивний клуб Центуріон, спорти-

вний клуб ГТО і команда ХЗОШ 76. Переможці в І частини: 1 місце - 

ХЗОШ 76, 2 місце - Союз ветеранів Самбо, 3 місце клуб ГТО. 

У другій частині переможцем стали: 1 місце - клуб Воїн, 2 місце - Центу-

ріон, 3 місце - ММА центр. Збірна команда Харківської області виїжджає 

на Кубок України з бойового Джиу-джитсу в м. Дніпро, який буде прохо-

дити з 6-8 жовтня. 

Кубок Харківської області з бойового  

Джиу-джицу 



СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ 

20 вересня 2017 року на базі Харківського 

національного університету міського госпо-

дарства ім. О.М. Бекетова проведено щоріч-

ний форум лідерів Харківської міської орга-

нізації учнівського самоврядування «Велика 

рада старшокласників». У заході взяли        

участь найактивніші школярі - представники 

усіх районів міста, депутати Харківської мі-

ської ради, Молодіжної ради при Харківсько-

му міському голові, представники міської ба-

тьківської ради, студентського самоврядуван-

ня, громадськості. 

На пленарному засіданні перед школярами виступили провідні науковці, кращі 

педагоги Харківського національного університету міського господарства           

ім. О. М. Бекетова, Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, 

Харківського педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, представники 

громадських організацій. 

В ході стратегічної сесії «Управління змінами в сучасній школі шляхом залу-

чення учнів до прийняття рішень» та відкритої дискусії за темою «Сценарії ро-

звитку самоврядування учнів в умовах становлення громадянського суспільст-

ва в Україні», розглядалися питання відповідального лідерства та усвідомленої 

участі молоді у житті місцевої громади. 

Під час фасилітаційної сесії, яка відбудеться у жовтні за участю експертів, лі-

дери презентують власноруч вироблені стратегії (моделі) змін за різними на-

прямками діяльності шкільних дитячо-юнацьких організацій, запропонують 

вирішення проблемних питань, визначених анкетуванням. 

Форум поклав початок конструктивним перетворенням у діяльності Харківсь-

кої міської організації учнівського самоврядування та широкому обговоренню 

шляхів розвитку учнівського самоврядування в форматі «Нової української 

школи». 

 

Створюємо майбутнє відповідально 


