
      
  

 

 

 

 

 

 

  

 



 Спецвипуск 

 

ГАЗЕТА ОРГАНЫЗАЦІЇ ШКІЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ М.ХАРКІВ  

 

2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 рік для нас, 

харків’ян, є дуже важливим. 
Розпочалася естафета 
Пам'яті, присвячена 
ювілейній даті, яку 
відзначають у цьому році, - 
75 років визволення 
Першої столиці від 
фашистських загарбників.  

Саме тому 24 квітня 
в Харківській 
загальноосвітній школі № 
158 відбулась районна 
конференція з нагоди 
відзначення 75-ї річниці 
визволення Харкова від 
нацистських загарбників та 
73-ї річниці Перемоги у 
Другій світовій війні 

"Пам'ятаймо! Поважаймо! 
Пишаймося!". 

На конференцію 
були запрошені голова 
ветеранської організації 
Київського району Сирік 
Віктор Михайлович, 
відбудовник міста Харкова 
у післявоєнні часи Гуляєв 
Олексій Григорович, 
активісти ветеранських 
організацій, учні школи, 
батьки.  

Звичайно, що до цієї 
події ретельно готувалися 
не лише  учні та вчителі 
нашої школи, а й інших 
шкіл району.  Цікаві та 
змістовні доповіді 
підготували  

ХЗОШ № 5, ХСШ № 

134. З великою цікавістю 
присутні слухали доповідь 
учениці ХСШ 16 Огородник 
Тетяни, яка розповіла про 
місця бойової слави у 
Харківському лісопарку та 
поділилася маршрутом 
екскурсій, які проклали самі 
учні. Для гостей був 
підготовлений святковий 
концерт. Нікого не 
залишили байдужими вірш 
«До свидания, мальчики» у 
виконанні учениці 11-А 
класу Садової Даші, пісня 
«Все о той весне», яку 
заспівала наймолодша 
учасниця конференції 
Анцифірова Іра.  

З великою увагою 
присутні переглянули 
відеоматеріали, які 

розповідали про 
визволення Харкова, про 
героїчний подвиг солдат 
Другої Світової війни. 

І найбільшим 
подарунком присутнім були 
виступи Сиріка В.М., 
Гуляєва О.Г., які поділилися 
власними спогадами про 
війну, про відбудову 
рідного міста.  

Ми, покоління XXІ 
століття, покоління в ім’я 
якого віддали життя 
мільйони наших дідів і 
прадідів, ми, майбутні 
захисники України, 
пам’ятаємо про ціну 
Перемоги! Ми вшановуємо 
пам'ять загиблих у роки 
Другої світової війни!  

                                 
Алабова Вікторія, 
учениця 10-А класу 

ХЗОШ  № 158 
 

 

 

05 травня 2018 року з 
нагоди святкування 73-ї 
річниці перемоги над 
нацизмом у Другій світовій 
війні у Центральному парку 
культури та відпочинку ім. 
М.Горького відбулося свято 
для ветеранів Київського 
району. На урочистий захід 
в ретрозоні парку були 
запрошені також учні 
закладів загальної 
середньої освіти, вчителі, 
які привітали ветеранів і 
були присутніми на 
концерті.  

Творчі колективи 
Центру дитячої та юнацької 
творчості №3 Харківської 
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міської ради привітали 
ветеранів війни яскравими 
та водночас зворушливими 
вокально-хореографічними 
композиціями. 

Зі словами привітання 
до ветеранів звернувся 
заступник голови 
Адміністрації Київського 
району Харківської міської 
ради із соціальних та 
гуманітарних питань Івлєв 
Володимир Вікторович. Він 
побажав ветеранам 
міцного здоров'я, мирного 
неба над головою, щастя, 
добробуту, довголіття та 
подякував ветеранам за їх 
мужність, силу духу, 
героїчний подвиг. 

Також на святі були 
присутні представники 
Управління освіти 
адміністрації Київського 
району Харківської міської 
ради, керівники закладів 
загальної середньої та 
дошкільної освіти району. 

Своїми піснями 
ветеранів привітала 
Заслужена  артистка 
України, лауреат 
міжнародних конкурсів 
Вікторія Вєннікова. 

Урочиста атмосфера 
свята, привітання 
ветеранів, побажання миру 
та злагоди – усе це 
залишиться в спогадах 
присутніх як сторінка 
пам'яті про шанування тих, 
хто боронив рідну землю 
від ворога в часи Другої 
світової війни.   

 
     Учні 9 класу ХЗОШ  

№ 36 
 
 

 
 
 
 
 
 

Дуже важливо в наш 
час правильно виховувати 
молодь. Бо саме від цього 
буде залежати, якою 
людиною та громадянином 
вона виросте. Наша 
держава активно залучає 
молодь до підготовки та 
участі у різноманітних 
змаганнях та конкурсах. 
Головне завдання нашої 
країни – підготувати юнаків 
та дівчат до служби у 
Збройних Силах України. 

4 травня на базі 
Харківської 
загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 100 
Харківської міської ради 
імені А.С. Макаренка 
відбувся районний огляд-
конкурс прапороносців, 
присвячений Дню пам’яті і 
примирення. Конкурс 
передбачав оцінку 
проходження команд  
урочистим маршем за 
критеріями: швидкість руху, 
якість стройового кроку, 
зовнішній вигляд. Також 
оцінювалося  проходження 
з піснею  за такими  
критеріями: форма одягу 
підрозділу, злагодженість 

та якість виконання пісні. У  
конкурсі - огляді  взяли 
участь 22 команди, до 
складу кожної  входили 14 
учнів, а саме: командир, 
командир взводу, 
прапороносець з прапором 
закладу, 2 асистенти з 
макетами АК та 9 учнів. 
Виступи команд оцінювало 
компетентне журі у складі: 
керівник районного 
методичного об’єднання 
викладачів предмету 
«Захист Вітчизни», 
полковник запасу – Малюк 
О.І;  викладач предмету 
«Захист Вітчизни» 
Харківського 
технологічного ліцею № 9 
Харківської міської ради 
Харківської області – 
Мухаметдінов В.Н.  

Конкурс став 
традицією Київського 
району. Розпочалося свято 
з привітань почесних 
гостей, учасників АТО, 
заступника голови 
Адміністрації Київського 
району Харківської міської 

ради із соціальних та 
гуманітарних питань Івлєва 
В. В., голови Ради 
ветеранів Київського 
району Сірика В. М., 
заступника директора 
Харківської 
загальноосвітньої школи 
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№62 Харківської міської 
ради Харківської області 
Гусакова В.В. та учителя 
німецької мови цього ж 
закладу Дорошенка М.В. 

Вони побажали 
учасникам конкурсу-огляду 
перемоги та завжди бути 
гідними нащадками свого 
славетного народу. А потім 
почалося справді  
захоплююче дійство. 
Спочатку команди 
вишикувались в лінію 
команд на спортивному 
майданчику, а потім 
крокували урочистим 
маршем з вихідного рубежа 
та проходили строєм з 
піснею. Святкову 
атмосферу підтримували 
показові виступи 
господарів, учнів 
Харківської 
загальноосвітньої  школи 
№100 ім. А.С. Макаренка. 
Свою майстерність вони 
демонстрували   у 
виконанні пісень,  
спортивну вправність 
показали вихованці секції 
тхеквондо, красивим і 
змістовним  був  виступ 
молодшої групи черлідерів. 
Після виступу усіх команд 
підсумки заходу підбив 
заступник Начальника 
управління освіти Ліпейко 
В.І. 

 І ось настала 
урочиста мить 
нагородження. Грамотою 
та перехідним кубком  за 
краще проходження  
нагороджена команда 
Харківського ліцею №107 
Харківської міської ради 
Харківської області. 
Грамотами за ІІ місце 

нагороджені команди 
Харківського 
технологічного ліцею № 9 
Харківської міської ради 
Харківської області  та 
Комунального закладу 
«Харківська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 166 
«Вертикаль» Харківської 
міської ради Харківської 
області». Грамотами за ІІІ 
місце були нагороджені 
команди Харківського 
педагогічного ліцею № 4 
Харківської міської ради 
Харківської області, 
Харківської 
загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів №37 Харківської 
міської ради Харківської 
області та Комунального 
закладу «Харківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №158 Харківської 
міської ради Харківської 
області». ІV місце посіла 
команда Харківської 
загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 110 
Харківської міської ради 
Харківської області. Чудово 
організований і проведений 
захід вкотре засвідчив те, 
що Київський район 
належно здійснює 
патріотичне виховання 
своєї молоді! 
Сподіваємося, що такі 
змагання будуть завжди 
актуальні та будуть 
нагадувати нам, що ми – 
українці!  

Старікова Н.С., 
куратор учнівського  

самоврядування «КІМ» 
ХЛ № 107 

 
 
 

 
 

 
 
 
В українській міфології 

мак має дуже багато 
значень. Це символ сонця, 
безкінечності буття й 
життєвої скороминущості, 
пишної краси, волі, 
гордості, сну, отрути, 
оберегу від нечистої сили, 
а також хлопця-козака, 
крові, смерті. В останньому 
значенні квітка часто 
згадується в українських 
народних піснях та думах, 
особливо козацької доби: 
“Ой, з могили видно всі 
долини, – сизокрилий орел 
пролітає: стоїть військо 
славне запорізьке – як мак 
процвітає...”.У відомій пісні 
“Ой, ти, Морозенку, 
славний козаче”, мак 
згадується поруч зі смертю 
козака: “…Обступили 
Морозенка турецькії 
війська. По тім боці 
запорожці покопали шанці; 
Ой, впіймали Морозенка у 
неділю вранці. Ой, недаром 
ранесенько той мак 
розпускався, – Ой, уже наш 
Морозенко в неволю 
попався…” Образ маку 
нерідко символізує козака, 
що героїчно загинув, 
боронячи Україну.  
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З народної творчості 
мак як знак війни та війська 
перейшов у художню 
літературу. В Івана Франка: 
“Гей, Січ іде, красен мак 
цвіте! Кому прикре наше 
діло, Нам воно святе”. 
Легенду про мак обробив і 
Михайло Стельмах у творі 
“У долині мак цвіте”: 
“…Ординці воїна скришили, 

на землю впало тіло біле і, 
наче зерно, проросло, а 
влітку маком зацвіло…” 
Одна із героїнь роману 
Олеся Гончара 
"Прапороносці" гине в 
долині червоних маків.  

Мак – символ пам'яті 
у світі 

Його появу пов'язують 
із віршами двох людей: 
канадського військового 
лікаря Джона МакКрея та 
представниці 
Християнської асоціації 
молодих жінок Мойни 
Майкл. Перший під 
враженням боїв у Бельгії у 
1915 році написав твір “На 
полях Фландрії”, що 
починався словами: “На 
полях Фландрії розквітли 

маки Між хрестами ряд за 
рядом”. Друга – 1918 року 
написала вірша “Ми 
збережемо віру”, в якому 
обіцяла носити червоний 
мак у пам’ять про загиблих. 
Саме Мойні Майкл у 
листопаді того ж року 
причепила червоний 
шовковий мак на пальто. У 
1920 році Національний 
Американський легіон 
прийняв маки як офіційний 
символ, а у 1921-у червоні 
маки стали емблемою 
Королівського 
Британського легіону. В 
Польщі червоні маки є 
символом перемоги 11–18 
травня 1944 року Другого 
корпусу генерала Андерса 
в боях за гору Монте-
Кассіно в Італії. Приспів до 
популярної військової пісні 
того часу починається 
словами “Червоні маки на 
Монте-Кассіно Замість 
роси пили польську кров”.  

Мак як уособлення 
пам'яті в Україні 

Червоний мак як 
символ пам’яті жертв війни 
вперше використано в 
Україні на заходах, 
присвячених  річниці 
завершення Другої світової 
війни у 2014 році. Дизайн 
розроблено за ініціативи 
Українського інституту 
національної пам'яті та 
Національної телекомпанії 
України. Автором символу 
є харківський дизайнер 
Сергій Мішакін. Графічне 
зображення є своєрідною 
алюзією: з одного боку 
воно уособлює квітку маку, 
з іншого – кривавий слід від 
кулі. Поруч із квіткою 

розміщено дати початку і 
закінчення Другої світової 
війни - 1939-1945 - та гасло 
“Ніколи знову”.  

Ми пам'ятаємо, яким 
страшним лихом для 
українців була Друга 
світова війна. Пам'ятаємо, 
що агресора зупинили 
спільними зусиллями 
Об'єднані Нації. 
Пам'ятаємо: той, хто 
захищає свою землю, 
завжди перемагає. Ця 
пам'ять робить нас 
сильнішими. Вона – 
запорука того, що в 
майбутньому подібна 
трагедія не повториться. 

 
 
 
 
 
Квітка червоного маку 

відома в усьому світі. Саме 
вона стала символом 
жертв усіх військових та 
цивільних збройних 
конфліктів, починаючи з 
1914 року. Україна разом зі 
світової спільнотою стала 
на Варту Пам’яті, пам’яті 
загиблим у страшних 
війнах, на варту пам’яті про 
тих, хто здобув перемогу 
над нацизмом, тих, хто 
відстояв незалежність 
нашої Батьківщини і в ХХІ 
столітті.  

«Квітка пам’яті». Саме 
таку назву отримав 
районний захід до Дня 
пам’яті та примирення, 
який відбувся 08 травня 
2018 року на бульварі Миру 
селища П’ятихатки. Учні 
шкіл Київського району 
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підготували свої символічні 
квіткові композиції.  

Наш районний 
флешмоб розпочали учні 
Харківської спеціалізованої 
школи № 62 своєю 
чуттєвою та проникливою 
ілюстрацією миті довжиною 
у ціле життя одного 
солдата на пісню гурту 
Океан Ельзи «Мить» у 
виконанні народного 
колективу «Натхнення» 
(фото «Натхнення») 

Наступними на 
імпровізований майданчик 
вийшли учні 
загальноосвітньої школи № 
5. Вони презентували 
композицію «Стихія» як 
символ стихійної боротьби 
проти загарбників. Далі 
розквітла «Калина» 
Харківського педагогічного 
ліцею № 4. Загальноосвітня 
школа № 164 нагадала 
нам, що всі ми 
непереможні разом, і що 
Україна – це кожен із нас зі 
своєю композицією 
«Україна – це я». Це 
підтримали своїм виступом 
учні Харківської 
спеціалізованої школи № 
62 «Це моя Україна» 
наголосили вони і всі ми її 
доньки й сини. Останніми 
на майданчик вийшли учні 
загальноосвітньої школи 
№100. І розквітла «Квітка - 
душа», тендітна й 
прониклива.  

(Вставити колаж з 
фото виступів шкіл) 

Фінальною і 
найяскравішою крапкою 
флешмобу стало 
створення імпровізованої 
«Квітки пам’яті» - 

червоного маку. Усі 
учасники, тримаючи 
повітряні кульки, 
вишукались у кола, 
створюючи нашу районну 
«Квітку пам’яті». І нехай 
летить вона по світу й 
розносить нашу вдячність 
захисникам миру, спокою 
та нашого життя. І червоні 
кульки линули у повітря як 
частинки душі кожного 
присутнього на святі.  

 

«Квітковою» ходою 
пройшли учасники заходу 
до Пам’ятного знака на 
бульварі Миру, щоб 
покласти квіти на честь 
загиблих у ті страшні роки 
Другої світової війни. І наш 
звичайний бульвар Миру 
перетворився на справжню 
квіткову алею. Алею, де як 
у галереї були розміщені 
тематичні плакати, які 
школи району підготували 
на конкурс.  

 Для когось – це був 
районний флешмоб, для 
когось – червоний мак – 
алюзія квітки і водночас 
кривавого сліду від кулі, 
для інших – це страшні 
спогади, а для нас – це 
вічна пам'ять і щира 
вдячність за наше мирне 
життя!  

 

 
 

 

 

 

 

Саме ці слова 
завершували концерт до 
Дня Пам'яті та примирення 
і Дня Перемоги. Так, саме, 
пам’яті! Зараз зростає нове 
покоління, якому необхідно 
знати і пам’ятати про ті 
страшні часи, про те, як 
наші діди і прадіди, бабусі і 
прабабусі віддавали життя 
заради нас, нашого щастя. 

7 травня у 
комунальному закладі 
«Харківська спеціалізована 
школа     І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням 
окремих предметів № 16 
Харківської міської ради 
Харківської області імені 
В.Г. Сергєєва», пройшов 
концерт, що був 
підготовлений учнями  

10-А 
класу.  Почесними гостями 
на урочистий захід були 
запрошені  ветерани ІІ 
Світової війни та Діти війни, 
серед них Катков Степан 
Федорович.  Ветерани 
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розповіли про свій 
життєвий шлях, учні їх 
привітали квітами та 
святковим концертом. 

 Це був не просто 
концерт,а справжня 
вистава, яка змусила 
глядача перенестися у 
часи війни. А ветерани, які 
були запрошені, здавалося, 
поринули у вир подій того 
часу.  

Вистава показала, 
наскільки важкою була 
війна та яких втрат зазнало 
людство. Завдяки цьому 
кожен із нас краще 
розумітиме, якою ціною 
була здобута свобода та 
чисте небо над головою. 

 

Колектив учнів 10-
А класу ХСШ №16 

 
 

 

 
 
 
 Ті        В історії кожної 

країни  є свої святі дати. 
Для нашої країни – це 8-9 
травня. 

         Цього року   ми 

святкували   73- тю річницю 
Перемоги у Другій світовій 
війні.  У нашому ліцеї 
відбулася низка заходів, 
присвячених Дню памяті й 
примирення та Дню 
перемоги. Кожен учень міг 
взяти участь у заході,   який 
йому до душі: хтось -у 
флешмобі «Квітка памяті», 
хтось був присутній на   
уроках мужності, хтось 
малював вітальні листівки 
для мешканців 
мікрорайону. А я взяла  
участь у покладанні квітів 
на могили загиблих воїнів у 
Другій світовій війні. 

          Учні ліцею та всі 
присутні вшанували память 
загиблих воїнів хвилиною 
мовчання, а також поклали 
квіти на могили воїнів, які 
віддали своє життя за  
звільнення Харкова та всієї 
України від нацистських 
загарбників. Ще учні 
нашого ліцею були у 
почесному караулі заходу. 
Ми разом із вчителями 
підійшли і до Вічного вогню, 
щоб уклонитися і згадати 
про славні солдатські 
подвиги, особливо тих, чиї 

імена не відомі й дотепер.  
Ми залишили на могилах 
воїнів невеличку частку 
нашої вдячності: червоні 
гвоздики, тюльпани та 
троянди. 

         Для нас День 
перемоги - святковий день. 
А для ветеранів – день 
спогадів. Не можна 
залишати їх у цей день без 
уваги, підтримки та добрих 
слів. У кожного з них була 
своя війна, свої історії та 
спогади… Усе це ми маємо 
зберегти й передати 
наступним поколінням, бо 
людина, яка нічого не знає 
про своїх предків , -  
перекотиполе. Є такий 
вислів: «Народ, який не 
береже свої могили, 
приречений на вимирання».  
Я  вважаю, що народ, який 
нічого не знає про свою 
історію, не памятає її, теж 
приречений. Тож ми маємо  
зберегти память про ті 
страшні роки й передати 
наступним поколінням 
повагу до подвигу 
ветеранів. 

 
        А Вам, шановні 

ветерани, ми дякуємо за 
мирне життя в ім’я 
майбутнього! 
 

Черкашина Марія, учениця 

8-А класу ХГ № 4 
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Старенькі ветерани в ряд 

стоять. 
Усе пригадують у пам’яті 

своїй. 
Який то жах, який то біль 

А все заради 
Батьківщини… 

А все заради Перемоги… 
А. Подільська 

 
З нагоди відзначення 

Дня пам’яті та примирення 
і 73-ої річниці перемоги над 
нацизмом у Другій світовій 
війні в нашій школі 7-8 
травня відбулися 
урочистості заходи. 

Важке наше 
сьогодення ( у зв’язку із 
подіями на Сході України) 
не може заступити радості 
приходу весни, оновлення 
всього живого, розквіту 
природи, а разом із цим і 
Дня Перемоги. Цей день 
залишиться для нас 
(«живих і ненароджених») 
затьмареним від гіркоти 
втрат і осяяний сонцем 
Перемоги. Його 
наближували, як могли, 
люди, котрим було дуже 
нелегко в ті воєнні літа і 
яким найважче сьогодні. У 
вічному боргу наше 
покоління і перед тими 
ветеранами війни, кому 
пощастило пройти через 
терни битв і дожити до 
світлого Дня Перемоги.  

У школі відбулися 
уроки мужності, виховні 
заходи, присвячені пам’яті 
жертв Другої світової війни, 
і це лише маленька 
часточка великої данини 

пошани полеглим. Під час 
проведення заходів у 
душевних розмовах було 
відтворено спогади та 
особисті переживання про 
ті страшні дні ветеранів і 
дітей війни. 

Для учнів 5-6-х класів 
було організовано екскурсії 
«Харків під час війни» до 
шкільного Музею бойової 
слави та пізнавальна 
екскурсія до Дробицького 
яру. 

Був проведений 
конкурс читців «Подвигу 
жити вічно» серед учнів 7-
8-х класів. Пройняті 
смутком вірші дали змогу 
учням поринути в епоху 
війни й не залишити 
байдужим нікого. 

В актовій залі школи 
відбувся урочистий концерт 
«Відгриміла війна, та 
пам’ять жива» для учнів 9-
11-х класів.  

На святі був присутній 
ветеран Другої світової 
війни Іонін Григорій 
Кузьмич та діти війни. 

У шкільній бібліотеці 
відкрито виставку 
«Нетлінна пам’ять». 

Учні 1-4-х класів 
підготували малюнки «Нам 
не потрібна війна».  

8 травня 2018 року на 
бульварі Миру, селище 
П'ятихатки, відбувся 
районний захід із нагоди 
Дня пам'яті та примирення 
"Квітка пам'яті". Символом 
пам'яті про тих, хто загинув 
під час Другої світової 
війни, є червоні маки. Тому 
саме цій даті та символіці 
був присвячений флешмоб 
"Квітка пам'яті", у якому 

взяв участь танцювальний 
колектив учнів 6-А класу та 
отримав диплом І ступеня.  

Свято завершилось 
загальним флешмобом 
учнів району "Квітка 
пам'яті" та покладанням 
квітів до пам'ятного знака 
учасникам Другої світової 
війни. Також під час 
проведення заходу 
відбувся районний конкурс 
плакатів до Дня пам'яті та 
примирення, в якому взяв 
участь творчий колектив 
учнів 6-х класів нашої 
школи. 

9 травня на Меморіалі 
Слави відбулися 
покладання квітів та 
молебен на вшанування 
пам’яті жертв війни. До 
братніх поховань та 
монумента Батьківщини-
Матері прийшли ветерани, 
представники духовенства 
різних церков, військові, 
правоохоронці, 
представники органів 
місцевого самоврядування, 
політичних партій, 
студенти, школярі, 
педагогічний колектив 
нашої школи. 

 
Бортняк Катерина, 
учениця 11-А класу 

ХЗОШ № 164 

 

Хай буде мир - віднині і 
довіку! 

Хай буде мир й 
замовкнуть війни злі! 
Хай у міцних обіймах 

всі народи 
Ідуть у майбуття через 

віки. 
 


