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З 1 вересня 2018 року поріг Харківської гімназії № 
55 переступили 90 першокласників. Сівши за парти 
Нової української школи, діти навчаться спілкуванню на 
державній та іноземній мовах, соціальній та 
громадянській компетентності, компетентності у 
природничих науках і технологіях загальнокультурної та 
екологічної грамотності, ініціативності та 
підприємливості, а також здорового способу життя.  

Кожного ранку дітей зустрічають класні керівники. 
У класних кабінетах  відбуваються  ранкові зустрічі, під 
час яких діти висловлюють свої думки, розповідають про 
цікаві події минулого дня.  

Щоденні вітання, цікаве подання потижневого 
матеріалу, групова робота, ігри та завдання 
розвивального характеру згуртовують дитячий колектив, 
сприяють розвитку навичок спілкування, логічного 
мислення молодших школярів, їхньої творчої уяви, 
самостійності, формуванню всебічно розвиненої 
особистості громадянина і патріота, здатного до 
інновацій. 

Кожного дня маленьку дитину чекають нові знання, 
вміння та навички. За допомогою запропонованого 
інтегрування предметів, наприклад, рослини, діти разом 

з учителем вивчатимуть її не лише з боку ботаніки, а й 
додаватимуть до цієї теми знання з географії, екології, 
математики, хімії, мови та літератури.  

Вчителі задоволенні 
новою програмою і з цікавістю 
доносять її до дітей.  

«Навчання в НУШ 

побудоване на дослідж еннях: 
дитина самостійно шукатиме 
відповіді на запитання, 
осмислюватиме вивчене. 
Навіть якщо дитина 
допустить помилку, а як 
відомо помилка - це складова 
пізнання й дослідж ення, її не 
каратимуть за це, а 
спонукатимуть дитину 
самостійно її виправити», - 
говорить класний керівник 1-В 
класу Сухіна Алла Вікторівна. 

Нова Українська Школа 
радує дітей, вчителів, батьків 
своїми нестандартними 
прийомами. 

Головна мета НУШ, щоб 
учні не просто набували 
знання, а навчити дитину 
використовувати ці накопичені 
знання на практиці, прищепити 
їй інтерес до навчання 
упродовж усього життя. 

  
Гузе Станіслава, 

Президент учнівського 
самоврядування                                      

Харківської  
гімназії 

№ 55 
 

Радість від Нової української школи
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Вересень почався в нашій школі з масштабного 

відкриття шкільного стадіону. 

Цього літа в кожного з нас сталось багато 

яскравих подій. Та всі ми з нетерпінням чекали 

вересня, коли ласкаво відкриє двері наш 

пришкільний майданчик. І мушу сказати, що він 

вразив нас усіх! Зі звичайного, малопомітного він 

перетворився на неймовірно комфортний, сучасний 

та багатофункціональний стадіон. Замість старих 

доріжок зараз ми можемо вільно користуватися 

футбольним полем зi штучним покриттям, 

волейбольним та баскетбольним майданчиками, 

столами для  тенісу, турніками для воркауту, а 

також дитячим містечком, який запав у серце 

кожному учню. 

 

Офіційне відкриття 

стадіону відбулось 12 

вересня. Флешмоб, виступ 

гімнастів, акробатів, 

чемпіонів зi street workout  та  

спортивний парад 

вихованців ДЮСШ – це все 

допомогло створити на полі 

насправді святкову 

атмосферу. На відкритті був 

присутній міський голова 

Генадiй Адольфович Кернес, 

який побажав нам досягти 

нових висот у спорті та 

навчанні. 

В нашому місті 

відбувається масштабна 

реконструкція пришкільних 

спортмайданчиків. І хотілося 

б відмітити, що відкриття 

таких об’єктів спонукає 

замислитися, чи посідає 

гідне місце в нашому життя 

спорт. Ми впевнені, що в 

нашому місті незабаром 

розпочнеться новий етап 

розвитку – етап високих 

спортивних досягнень.  

 

Іванова Ксенія,  

учениця 10-А класу 

Харківської 

спеціалізованої  

школи І-ІІІ ступенів № 

134  
 

 

Наш стадіон – наша гордість!
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         Черлидинг – ещѐ лет десять назад мало кто 

знал это слово. В последнее десятилетие черлидинг 

бурно развился во всѐм мире и стал одним из самых 

ярких, красочных и популярных видов спорта. 

Сегодня черлидинг – сегмент спортивной и 

развлекательной индустрии, сочетает в себе 

элементы шоу  и зрелищного спорта. Содержит 

элементы танца, гимнастики, акробатики. 

Используются прыжки, пирамиды, поддержки, 

перевороты, кувырки, колѐса, рондаты, 

закручивания, а так же кричалки и атрибутика 

(помпоны, плакаты, флаги и т.п.). Команды 

черлидеров своими зажигательными выступлениями 

поддерживают спортсменов, поднимают настроение 

зрителям. Их энергичные движения, акробатические 

и танцевальные элементы, выполняемые под 

зажигательную музыку, способны поднять боевой 

спортивный дух. Постоянные обращения к 

болельщикам с призывами поддержать свою 

команду, речѐвки – иногда даже в течениe минуты – 

всѐ это входит в задачу команд, занимающихся 

черлидингом. Черлидинг – один из самых 

доступных видов спорта. Им 

могут заниматься в любом 

возрасте и при любой 

комплекции. В своѐ время 

черлидингом занимались 

такие известные артисты как 

Мадонна, Кэмерон Диаз, 

Холли Бери, Сандра Баллок, 

Майкл Дуглас, Том Круз и 

даже президенты США 

Эйзенхауэр, Рузвельт, 

Рейган и Джордж Буш.                         

                 Чемпионат по 

черлидингу стал уже 

традиционным 

мероприятием и  в Киевском 

районе. Его приурочили ко 

Дню защиты детей. В 

финале соревновались 16 

команд младшей и старшей 

групп, после чего судьи 

определили победителей и 

наградили их не только 

медалями и кубками, а и   

вкусными призами. По 

итогам соревнований в 

младшей возрастной 

категории победу одержала 

команда гимназии № 55, на 

2-м месте – воспитанники 

Чемпионат по черлидингу  в 

Киевском районе 
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школы № 5, на 3-м месте -  команда гимназии № 1.   

В старшей возрастной категории 1-е место у 

команды  гимназии № 172, 2-е место – заняла 

команда школы № 37, на 3-м месте – воспитанники 

лицея № 107. Специальный приз жюри в номинации 

«За оригинальность» достался команде учеников 

школы № 62. 

Участников соревнований 

приветствовали заместитель Харьковского 

городского головы по вопросам семьи, молодежи и 

спорта Константин Лобойченко и председатель 

Администрации Киевского района Нелли 

Казанжиева.  

       Константин Лобойченко поздравил учеников 

Киевского района с праздником и победой в 

городских школьных спортивных лигах и вручил 

воспитанникам Детско-юношеской спортивной 

школы № 2 грамоту Харьковского городского 

совета. 

Команды-победительницы были награждены 

дипломами, кубками, медалями и сладкими 

подарками. 

       Фестиваль по черлидингу в Киевском районе 

проходил при поддержке Харьковского 

государственного 

педагогического 

университета имени                   

Г.С.Сковороды, 

преподаватели которого 

вошли в состав жюри 

турнира.            

         Также перед 

участниками финальных 

соревнований выступила 

сборная команда 

университета - победитель 

чемпионата Украины по 

черлидингу. Турнир по 

черлидингу завершился 

флэшмобом, в котором 

приняли участие все 

конкурсантки. Школьницы 

продемонстрировали свои 

впечатляющие 

гимнастические и 

акробатические трюки и 

зажгли зрителей своими 

яркими танцевальными 

способностями. 

 

Наталия Крылова,  

10-А класс,  

ХГ № 172 
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Летняя школа в НТУ «ХПИ» (STEMCamp) – 

совместный проект с посольством США в Украине, 

созданный с целью показать школьникам, что наука 

может быть интересной. 

С первого же дня, после торжественного 

открытия, у нас начались лекции, в перерывах 

между которыми все мы перезнакомились и очень 

быстро сдружились. 

В школе было пять основных направлений: 

экология, химия, физика, 

электрика и компьютерная 

инженерия (названия были 

более сложные, но мы, 

между собой, называли их 

так). Все школьники 

прослушали занимательные 

лекции по каждому из 

научных направлений. 

В STEMCamp всего 

училось сто человек разных 

возрастов (отбирали нас по 

анкетам). Около 20% ребят 

были из специнтерната для 

детей с нервными 

расстройствами. Очень 

странно было осознавать, 

что эти ребята намного 

заинтересованнее, 

жизнерадостнее и умнее. 

Для удобства нас поделили 

на пять групп. В нашей 

группе шестиклассники из 

интерната знали больше, чем 

мы после десятого! 

После первой лекции был 

обед. Столовая – это не 

только место питания, но и 

место, где есть возможность 

поделиться впечатлениями, 

обсудить возникшие 

вопросы или просто 

пообщаться.  

На третий день каждый 

выбрал своѐ направление, 

чтобы прослушать лекции и 

STEMCamp – две недели ярких 

эмоций и незабываемых 

впечатлений 
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поучаствовать в практических занятиях по той теме, 

которая ему понравилась. 

Впоследствии нас ждал проект, который каждый 

должен был выполнить и защитить. 

Я попала на направление «Компьютерная 

инженерия». Мой проект «Создание детальной 

модели акустической гитары» я выполняла с новым 

другом Ваней. Мы создавали 3-D модель 

акустической гитары, используя программу 

SolidWorks (ну что вы хотите – два музыканта всѐ-

таки!).  

Проект стал для нас возможностью практически 

освоить полученный на лекциях материал, получить 

не только знания, но и опыт. 

И это ещѐ не всѐ! Вне зависимости от 

направления, все ученики STEMCamp прослушали 

лекции американского физика Кристофера 

Чааверино. На лекциях мы увидели фантастические 

опыты со светом и звуком, получили возможность 

воочию увидеть звук и услышать свет (да, я не 

ошибаюсь)! 

Каждому из нас выдали материалы, с помощью 

которых мы могли повторить опыты! 

Несмотря на то, что лекции Кристофера 

Чааверино были на английском языке, его энергии и 

отдачи хватало для понимания и без слов (хотя, 

конечно, нам старались всѐ переводить). 

Ещѐ одна лекция от 

американского математика 

Гуершона Гарела, 

профессора 

Калифорнийского 

университета (США), была 

проведена уже перед 

торжественным закрытием 

лагеря. 

STEMCamp School – две 

недели колоссального опыта, 

невероятных идей и 

позитива. Спасибо всем, кто 

сделал это лето таким 

познавательным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руднева София,  

ученица 11-А класса  

Харьковской гимназии 

№ 1 

 

   P.S. Когда мы с 

ребятами узнали, 

что НТУ «ХПИ» 

хочет провести 

школу снова, то 

договорились 

собраться и 

прийти ещё. Ждите 

нас;)  
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Шкільний мовний табір – це цікавий проект, 

який почав з’являтися на базах шкільних 

оздоровчих таборів. У нас щодня були заходи чи то 

з англійської чи то з французької мов. В основному 

на них ми спілкувалися, гралися, малювали  або 

виконували різні проекти іноземними мовами.      

                                      

Під час перебування в таборі з нами працювали 

учні-старшокласники, які проводили різноманітні 

квести, що допомогло знайти нових друзів, а також 

вдосконалити свої мовні навички та вміння. 

Найбільше сподобалося те, що ти начебто 

приходиш  улітку до школи, і начебто то не твоя 

рідна школа, а дійсно табір, де тобі цікаво, і ти не 

хочеш йти додому. Я 

вважаю, що це завдяки 

зусиллям усіх учителів, які з 

нами працювали, адже без 

них усі 14 днів, кожен, до 

речі, з яких був тематичним, 

було б не цікаво. Кожного 

дня було щось нове, цікаве, 

захоплююче. 

 

Отже , висновок який я 

зробила для себе: мовний 

табір – це успішний проект, 

який має існувати. Адже 

завдяки йому у мене є нові 

друзі, я стала вміло й 

упевнено користуватися 

іноземною мовою, а якщо я 

чогось ще не знаю, то 

переконана, що наступного 

року, прийшовши до табору, 

обов’язково вдосконалю свої 

знання, навички та вміння, 

набуті під час навчання. 

Адже іноземна мова то мова 

ХХІ століття, а майбутнє - за 

нами!                 

                            

Зубрійчук Ганна, 7-А 

клас, ХСШ №166 

«Вертикаль» 

 

 

 

 

 

Цікавий табір влітку  
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Шостого червня 2018 року сцена сімнадцятої 

школи на декілька годин перетворилася на 

міжнаціональний творчий простір. Тут дітлахи  

співали, декламували твори, навіть ставили 

невеличкі вистави. І все це англійською, німецькою 

або ж італійською!  

Під час фестивалю діти демонстрували свої 

знання з різних іноземних мов, що вивчаються в 

школах нашого рідного міста. Вихователями та 

волонтерами пришкільних таборів було здійснено 

інтернактивні подорожі, а з дітьми молодшого віку 

проводилися цікаві заходи з використанням ігрових 

методів навчання. 

 

     А все тому, що відбувся фестиваль іноземних 

мов у рамках Camps! 

      Долучитися до краси та багатства мов світу 

приїхала й команда нашої школи. Юні таланти,  учні 

2–го класу, показали свої знання з англійської  мови.  

     Учні  під  керівництвом учителя іноземних 

мов Фефелової Е.В. презентували виставу 

англійською мовою за мотивами казки «Buzzy 

Wuzzy busy fly» та  

отримали нагороду в 

номінації за найкращу 

креативну постановку. 

     Наша країна обрала 

вектор напрямку 

економічного  й культурного 

розвитку, який направлений 

у бік європейських країн.  

Саме тому цей конкурс 

покликаний розвивати 

вміння дітей спілкуватися, 

привернути увагу до 

вивчення мов і для того, щоб 

учні мали змогу відчути себе 

частиною полікультурного 

простору. 

 

 

Хохленкова Єлизавета,  

президент учнівської 

республіки «Всесвіт» КЗ 

ХСШ  № 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль іноземних мов 2018 року
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Школа № 158 почала своє існування з 1988 року. 

Першим директором, батьком нашого навчального 

закладу, став Федоров Констянтин Олегович, що 

пропрацював у школі 2 роки. Протягом тридцяти 

років школою керували чудові жінки: Радченко 

Ганна Володимирівна (1990 

– 1995), Прохоренко Ольга 

Володимирівна (1995 – 2005) 

та Назарова Ольга 

Володимирівна (2005 – 

донині). 

 Коли мікрорайон 

Північна Салтівка лише 

розбудовувався, у нові 

помешкання заселялися 

дорослі і діти, наша школа 

працювала у дві зміни. 

Уявіть собі, у 1993 році 

навчальний заклад налічував  

11 перших класів: на 

паралелі були класи від 

літери «А» до  «М». 

      У 1997 році  в школі 

була створена учнівська 

організація «Екологічна 

варта»,  метою якої є 

вирішення екологічних 

проблем та негаразди рідної 

Північної Салтівки.   

Члени Ековарти брали 

активну участь у всіх 

екологічних заходах району, 

Сторінки минулого 

«Хто не знає свого минулого, 

той не вартий свого 

майбутнього», - колись 

сказав відомий уукраїнський 

поет Максим Рильський. 

НАШІЙ ШКОЛІ – 30! 
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області.  Агітбригада «Діти планети Земля» стали 

переможцями фестивалю «Свіжий вітер». Пройшов 

час, організація змінилась, поповнилась новими 

напрямками. Сьогодні учнівська організація 

самоврядування ХЗОШ № 158 називається 

«Республіка рівних» або «Р2». 

Ми пам’ятаємо перших лідерів учнівського 

самоврядування: це Герасименя Марина, Проненко 

Христина, Дем’яненко Калина,  Журбенко Ганна та 

Сургай Анастасія. Придивіться уважніше, можливо, 

якесь із прізвищ вам знайоме, а когось із цих дівчат 

ви знаєте особисто.  

  Школа пишається своїми випускниками, серед 

яких є викладачі вузів міста Харкова, депутат 

Верховної Ради України, воїни – захисники, 

громадські активісти  і просто чудові люди.    

 Гарною традицією 

випускників стало 

повертатися до рідної школи 

в якості вчителів або батьків 

учнів.       

 Як бачимо, за 30 років 

багато чого змінилося: 

вчителі, традиції, навіть 

назва закладу освіти. Проте 

вічними залишаються 

доброта і турбота педагогів 

про учнів,  високий рівень 

знань школярів, любов до 

рідної домівки; недаремно 

гасло школи звучить так: 

«Школа - це дім, де надія і 

віра живе, де в колос зерно 

проростає».  

 

Ічко Дар’я,  

учениця 8-А класу  

ХЗОШ  № 158 
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У серпні цього року наш ансамбль народного 

танцю «Сяйво» Центру дитячої та юнацької 

творчості №3 був запрошений на святкування 75-

річниці визволення Харкова від нацистських 

загарбників. 

Концерт відбувся у мальовничому місці – сквері 

«Стрілка». Багато харків`ян традиційно 

зустрічаються в цей святковий день – День Харкова. 

Творчих дитячих колективів, які брали участь у 

святкових концертах 25 та 26 серпня, було чимало.  

Наш ансамбль став переможцем – лауреатом І 

ступеня міського фестивалю - конкурсу «Місто 

талантів» у номінації «Народна хореографія». 

Мене дуже вразило, виступали ми на 

незвичайній сцені, яка була встановлена на воді 

річки Лопань, а глядачі дивилися концерт з іншого 

берега. Це було так незвично та дуже цікаво: сцена 

на воді, плаваючі клумби, човни, софіти, 

прожектори, лазерне шоу.  

 

Мої враження від цього виступу неймовірні! А 

ще у мене було почуття гордості за наш ансамбль, за 

наше місто з його героїчним 

минулим та не менш 

героїчним сьогоденням. 

Я мрію та сподіваюсь, що 

моя мрія здійсниться, і наш 

ансамбль і надалі буде брати 

участь у міських заходах,  

творчих  святах. 

 

Данііл Побігайло, 11 

років, 

 вихованець ансамблю  

народного танцю 

«Сяйво» 

ЦДЮТ № 3 

 

 

 

 

 

 

 

Свято мого рідного міста 
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Липень 2018 року став особистим у моєму ще 

шкільному житті. У складі ансамблю народного 

танцю «Сяйво» я брала участь у Міжнародному 

фольклорному фестивалі «OHRID REAL» у місті 

Охрід, у Македонії. 

 

Наш ансамбль існує в Центрі дитячої та 

юнацької творчості №3 Харківської міської ради 

вже багато років і має багату творчу біографію. Але 

завжди має місце хвилювання під час виступів. Тим 

більше, що у фестивалі брали участь колективи з 

Болгарії, Туреччини, Угорщини, Чехії, Естонії, 

Латвії,  Польщі, Сербії, 

Греції, Албанії, Боснії… 

всього 14 країн. 

Разом з нами у 

фольклорному фестивалі 

взяли участь наші друзі зі 

Львова – народний ансамбль 

народного танцю 

«Полуничка», з якими ми 

подорожуємо вже багато 

років. Ми були разом: 

підтримували один одного 

під час виступів, під час 

екскурсій та прогулянок 

відчували себе великою 

дружньою родиною. На 

цьому фестивалі тільки 2 

наших колективи: «Сяйво» 

та «Полуничка» 

представляли Україну. 

Всі ми були у захваті від 

цікавої насиченої програми 

Мрії здійснюються 
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нашого перебування у чудовій країні Македонії з її 

старовинними містами, цікавими екскурсіями, а 

озеро Охрід – це щось неймовірне! Дуже вразила 

мене столиця Македонії місто Скоп`є, цікава 

подорож на катері до острова Святого Наума. 

Побачили  гори Балкани та водоспади. Наші 

Карпати теж чудові, але вони інші.  

Завдяки тому, що я займаюсь в ансамблі 

народного танцю «Сяйво» я маю можливість не 

тільки реалізувати свій творчий потенціал, а ще й 

побачити світ за межами України.  

Я відчувала гордість за нашу Україну, за наше 

місто Харків, за наш ансамбль.  

 Велика подяка нашим 

батькам та керівнику 

колективу народного танцю 

«Сяйво» Машинець Л.Ю. 

Подорож була дуже цікавою 

та насиченою. Це 

запам’ятається на все життя! 

 

Валерія Морозова, 16 

років, 

 вихованка ансамблю  

народного танцю 

«Сяйво» 

ЦДЮТ № 3 

 

 

 

 


