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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 


