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Мій рідний край 

 Мене звати Юлія. Вже 4 роки я займаюся фотографією. 

Мені це заняття подобається, бо завдяки світлинам передаю 

свої почуття й переживання. На них намагаюся показати все, 

що оточує, навіть дрібнички, на які в повсякденному житті  не 

звертаю уваги. Я вважаю, що це мені вдається, бо займаюсь 

 А особливо, люблю блукати 

старими вулицями центру. На ста-

реньких вуличках, у старовинних 

будинках - краса i неповторнiсть 

рiдного мiста. Тут забувається ме-

тушня, плин часу i незгоди, а 

вiдчуваєш лише спокiй, рiвновагу, 

мир i радiсть у душi. 

А ще я люблю гуляти біля  рiчки i 

годувати нових мешканцiв мiста - 

качок.  

ХАРКІВ- МІСТО МАЙБУТНЬОГО 
Випуск № 4 

02.04.2015.р. 

У Харковi двi рiчки - Харкiв i Лопань, i 

обидвi вони заселенi дикими качками. Че-

рез них давно вже побудовані мости, яки-

ми можна ходити, чи їздити, або просто 

стояти і милуватися течією. 

цією справою з насоло-

дою й любов'ю. Для 

кожної людини її місто 

або село, де вона наро-

дилася і живе, - найкра-

щий куточок землі. Та-

ким для мене є мій 

Харків. Найбільше він 

подобається мені вно-

чі. 
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Благовіщенський собор – один із гарніших мону-

ментальних храмів у Харкові, що знаходиться на 

площі Карла Маркса. Він заворожує туристів своїм 

оригінальним зовнішнім виглядом – цікаве чергу-

вання червоного і білого кольорів робить його  

ХАРКІВ- МІСТО МАЙБУТНЬОГО 
Випуск № 4 

02.04.2015.р. 

Мій рідний край 

А який мій Харків загадковоий 

взимку! Цієї пори на білій ковдрі 

снігу велично сплять дерева, вга-

мовуються і затихають будинки. Я 

люблю прогулюватись мiстом 

узимку, коли вулицi, а особливо 

парки, вкритi пухким бiлим снiгом. 

Красько Юлія, 11-А клас 

яскравим ар-

хітектурним 

елементом 

міста. 
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26 березня у нашому 6– А класі пройшла виховна година за 

темою «Харків – місто майбутнього». Ми переглянули документаль-

ний фільм про історію Слобожанщини, а також учні продемонстру-

вали свої презентації про визначні місця Харкова. Я знаю дуже ба-

гато про наше місто, але почув факти, які  мене зацікавили. 

  Харків — «перша столиця» — є не лише найбільшим містом 

на східній Україні, адміністративним центром області; найважливі-

шим науковим, індустріальним, транспортним і студентським 

центром країни, але і головним транспортним вузлом Південно-

східної Європи в другій половині XX століття. За кількістю населення 

Харків (Україна) займає 1 місце в області і 2 місце в Україні. Місто 

традиційно багатонаціональне: тут жили і живуть представники 111 

національностей. 

 День міста харків'яни святкують 23 серпня, адже саме 23 

серпня 1943 року місто було звільнене від німецьких військ. 

Наприкінці учні показували свої малюнки. 

Я вважаю, що такі заходи нам потрібні, бо не знаючи минулого, в 

нас не буде майбутнього. 

Тимошенко Олександр, 6-А клас 

 В И Х О В Н А  Г О Д И Н А   

« Х А Р К І В  –  М І С Т О  М А Й Б У Т Н Ь О Г О »  

Випуск № 4 

02.04.2015.р. 
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Інтегрований урок  

«Про мій Харків – моїм учням» 

Випуск № 4 

02.04.2015.р. 

 26 березня наш класний керівник Ярко Людмила Дмитрівна 

провела для нас урок «Про мій Харків – моїм учням»  На уроці ми 

здійснили подорож в найцікавіші й дивовижні куточки нашого рідного 

міста. Всі учні працювали в групах. Моя група отримала від учителя 

додатковий матеріал на тему Харківський Екопарк. Перед нами була 

поставлена задача провести міні-екскурсію по парку  Feldman Ecop-

park - це масштабний і унікальний для України благодійний проект 

МБФ «Фонд Олександра Фельдмана». Сьогодні Екопарк являє собою 

територію для сімейного відпочинку з розвагами і зоопарком. У всіх 

відвідувачів є можливість не тільки спостерігати за тваринами, але і 

близько спілкуватися з деякими з них в зоні контактного зоопарку. 

 Всі відвідувачі Екопарка в зоні Контактного зоопарку мають 

можливість погодувати і погладити так звану тактильну групу тварин. 

Це неагресивні, безпечні для спілкування з людиною тварини. Однак 

не варто забувати, що навіть самі нешкідливі тварини можуть стано-

вити загрозу, тому, будь ласка, щоб уникнути травм не треба бігати за 

тваринами, дражнити їх, робити різкі рухи і кричати. 

Після проведення подорожі наша група із роздаткового матеріалу 

оформила фотовиставку.  

Коваленко Анастасія, 7-А клас 

«У єдиній у ро-
дині 
З кожним роком 
розквітай, 
Солов’їний і  
гостинний 
Слобожанський 

вільний край!» 

“Розквітай, моло-

дій, славний Хар-

кове мій,  

В дружніх потис-

ках рук, у весні 

чарівній,  

Промінь сонця 

ясний у крапли-

нах роси, 

Місто праці, нау-

ки й краси.” 

 В.Галюк.  
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Люблю твої, Харкове, сквери і парки, 

Люблю я бувати в твоїм зоопарку. 

І вулиці довгі, проспекти широкі. 

Споруди великі, будинки високі. 

Заводи і фабрики – гордість країни, 

Ти – перша столиця моєї Вкраїни. 

                                 Г.Комісарова  

 

 

 

 

“…Місто науки і мистецтва,  

Робітників і вояків. 

Ти зігріваєш наше серце,  

Столице, перша навіки…”  

                                        М.Грицай.  

 

 

 

 

 

 

“Під блакитним небом України  

Сонцеликий Харків розквіта.  

І для нас у світі він єдиний,  

Він у нас у серці й на вустах”  

                                        Н.Супруненко.  

 

 

 ЛЕГЕНДА ПРО ХАРКІВ 

 

Нам доля легенду дарує про 

Харків і назву його. 

По Дикому Полю гарцює коза-

цький отаман Харко. 

Той гомін козацької слави і 

герць пам’ятає Сумська. 

Як краяли небо заграви, мов 

шабля Івана Сірка. 

У Лопані, баяли люди, ловились великі лини. 

А тихою річкою Уди ходили козацькі човни. 

І містом ходив стоголосим в задумі, як тиха вода, 

Великий і мудрий філософ Григорій Сковорода. 

     М. Возіянов 

Карацюба Валерія, 11-А клас 

Х А Р К І В  –  М І С Т О  М А Й Б У Т Н Ь О Г О  
Випуск № 4 

02.04.2015.р. 

М О Є  Р І Д Н Е  М І С Т О  

 Наш Харків 

 

Для миру, добра , та любови  

Наш Харків піднісся здавна.  

Завжди трудовий, науковий  

Красивий, як втіха-весна. 

 

Над Лопанню тихиї зорі  

Вставали і вишні цвіли.  

Квартали твої неозорі  

У степ слобожанський вросли 

 

На пагорбах зручно осіли. 

На Лисій, Холодній горі.  

І де, Журавлеськиї схіли  

Чудові любої пори. 

 

До себе зове і в негоду 

Сумська - мирний наш Колізей. 

А скільки знаменних заводів  

Від Конного до ХТЗ. 

 

Неначе дзвінки передзвони 

Лунають, як пісні п’янки,  

То йдуть харків’янки-мадонни  

Красиві, тендітни, струнки. 

 

Від парків зелене намисто.  
Від захвату серце співа.  
Наш Харків, замріяне місто,  

У тебе душа трудова.  

  В. Бабешко 
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С І М  Ч У Д Е С  Х А Р К О В А  

Випуск № 4 

02.04.2015.р. 

 Харків… Перша столиця, місто славних традицій, незвичайної долі, що пишається своїм істори-

чним минулим, великий культурний центр. 

Пам’ятник Т.Г. Шевченко ‒ зведено 1935 р. біля 

входу в сад ім. Т. Шевченка. Цей витвір мистецт-

ва – один з найкращих у світі пам’ятників Кобза-

реві! Постать Шевченка оточують 16 менших пос-

таментів з бронзовими фігурами, в якості яких 

обрані персонажі з історії України і герої творів 

Тараса Шевченка.  

Житловий будинок зі шпилем розташовано на пло-

щі Конституції. Становить висотну домінанту май-

дану і займає цілий квартал. Висота – 7-11 повер-

хів. Збудований за проектом П.I. Арєшкіна 1954 р. 

Будівля має ще й неофіційну назву – ―Книжковий 

світ‖.  

Фонтан «Дзеркальний струмінь» – одна з найвидатніших 

архітектурних споруд в Харкові і перебуває під захистом 

ЮНЕСКО. Він розташований на вулиці Сумській навпроти 

Оперного театру і є одним із символів Харкова.   

відкрили Будинок органної та камерної 

музики; для цього там було встановлено 

орган, який виготовили в Чехословаччині. 

Успенський собор 

Собор стоїть на Універси-

тетському пагорбі на бе-

резі річки Лопань; його 

можна побачити з будь-

якого куточка центра міс-

та. Дзвіницю Собору, яку 

виконано у неокласично-

му стилі, побудували в 18-

20-1830-х роках, а висота 

всієї будівлі сягає 90 мет-

рів. До ХХІ століття собор 

вважався найвищою буді-

влею у місті Після рестав-

рації 1980 року у соборі  
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С І М  Ч У Д Е С  Х А Р К О В А  

Випуск № 4 

02.04.2015.р. 

Площа Свободи - одна з найбільших площ у світі 

(майже 12 гектарів). Просторово поділена на 

прямокутну частину, яка  виходить на вулицю 

Сумську і є головним місцем для зустрічей у місті, 

і на округлу частину, що прилягає до проспекту 

Леніна і в центрі якої посаджено  парк. Довжина 

площі - 750 м, ширина прямокутної частини - 130 

м, діаметр кругу - 350 м. Незвичайною формою, 

яка нагадує колбу, площа завдячує зусиллям, які 

було покладено для того щоб зробити її вигляд 

більш виразним. З північного боку до площі при-

лягає готель «Харків» і офісні будівлі. Зі сходу (з 

боку вулиці Сумської) - будівля Харківської облас-

ної державної адміністрації. Уздовж південного 

боку площі розташовано Палац молоді і сад імені 

Тараса Шевченка. У круговій частині площі 

розташовано три головні будівлі: Держпром, 

Харківський національний університет імені 

В. Н. Каразіна та Військовий університет 

 Благовіщенський собор побудовано між 1889 і 

1901 роками за проектом місцевого архітектора 

Михайла Ловцова. Cобор здатний вмістити 4 тися-

чі чоловік. Церква є кафедральним собором Хар-

ківської єпархії Української Православної Церкви 

(Московського Патріархату). Католицький Пат-

ріарх Афанасій III та кілька святих єпископів 

поховані в соборі.  

На території монастиря знаходиться декілька будівель: Покровський собор, церква в ім’я Озерянської 

Божої Матері, Харківська архієрейська резиденція і духовна семінарія. Його засновниками були коза-

ки, які звели собор у 1689 році як частину укріплень. У XVI столітті приміщення Покровського Собору 

використовували для занять студентів Харківського коледжу, де у 1759-1764 роках викладав видатний 

український педагог, поет і філософ Григорій Сковорода. Покровський собор є найстарішим кам'яним 

пам'ятником архітектури національного значення в Харкові.                       Лук’яшко Юлія, 11-А клас 

Покровський собор 


