
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День обіймів 
13 вересня учні, 

адміністрація та  вчителі 

вишикувалися навколо 

школи і передали одне 

одному обійми  

та заряд позитиву.  

стор. 2 
 

Один мир −  одна 

мрія 
Що таке мир? Мабуть, 

ви  здивуєтеся, почувши 

таке, здавалося, просте 

запитання. Спробуємо 

розібратися. Якщо 

зазирнути до тлумачного 

словника, то  можна 

прочитати, що мир – це... 

 стор. 6-7 

Сміємося, значить 

не здаємося 
Сміх продовжує життя! 

Останні дослідження 

вчених показують, 

що  сміх  різко активізує 

мозкову діяльність 

і  служить надійним 

знеболюючим засобом. 

стор. 8-9 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Вітаємо  вчителів 

Дитячо - юнацька громадська організація «Сузір’я» 

Індустріальний район 

Вересень − жовтень 2020 

Дорогі вчителі! 
 

Вітаємо Вас з професійним святом! 

 

Це свято −  чудова нагода висловити 

глибоку вдячність всім нашим учителям,  

згадати перших наставників, 

які своїм прикладом учили нас бути 

добрими, вірними й справедливими. 

 

Успіху й нових звершень Вам у складній,  

але важливій і цікавій роботі! 

 



 

 

 

 

 

Зосередивши увагу на питаннях освіти, 

можна з упевненістю сказати, що  ми 

стоїмо на порозі важливих змін, 

переламного моменту для української 

освіти в цілому і освітніх закладів нашого 

міста в тому числі. 

Зараз докорінно  змінюється підхід 

до  освіти, принципи подачі та засвоєння 

інформації. Стираються актуальні 

кількадесят років тому кліше стосовно 

чітко розподілених в освітньому процесі 

ролей учителя та учня. Наразі школа 

відіграє роль системи, де відбувається 

обмін інформацією, а не лише 

її безумовного сприйняття. Педагог, 

ділячись знаннями з учнями, водночас 

учиться та вдосконалює свої професійні 

навички.  

Приємно відчувати, що наш район 

та безпосередньо школа 26 не стоять 

осторонь суспільних змін, а рухаються 

вперед, знаходячись в центрі течії 

сучасних освітніх процесів. 

 

  

Для нас гарною традицією стало 

проводити різноманітні флешмоби.  

І це не випадково, бо флешмоб допомагає 

створити в школі атмосферу довіри 

між  дітьми та вчителем, дає можливість 

навчитися об’єднувати зусилля 

для досягнення спільної мети. Це простий 

спосіб єднання всієї шкільної родини. 

У вересні в закладі освіти було 

проведено флешмоб «Обійми школу». 

Учнівське самоврядування ставило за мету 

висловити свої повагу та любов до школи, 

показати, що нема окремо учнів та учениць 

початкової або старшої школи, 

учительства та адміністрації.  Є одна 

велика родина 26 - ї школи. 

13 вересня учнівство, адміністрація 

та  вчительство вишикувалися навколо 

школи і передали одне одному обійми 

та заряд позитиву. Цей момент неабияк 

здружив усіх, бо в цю мить усі посміхалися 

та були щасливими, панувала атмосфера 

доброзичливості.  

Це було незвичайно та справило 

найкращі враження на учнів різного віку. 

На згадку знято відео, зроблено чимало 

фото. Наразі ідею флешмобу передано 

до  інших шкіл і ми чекаємо від них 

відгуку, а також цікавих та яскравих ідей.  

Рухаймося вперед разом! 

Тетяна  Середенко,  10 клас ХЗОШ № 26 
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10 жовтня в ХЗОШ № 71 відбулися 

урочисті заходи до Дня захисника України, 

що збігаються з Покровою Пресвятої 

Богородиці та Днем українського козацтва. 
 

 
Свято відкрив танцювальний 

ансамбль Палацу «Істок» «Акварельки» 

номером «Українська полька». Зі словами 

вдячності та  привітаннями з нагоди 

Дня українського козацтва та Дня 

захисника України до присутніх 

звернулись головний спеціаліст 

Управління освіти адміністрації 

Індустріального району Харківської 

міської ради Дідур Наталія Дмитрівна;  

заступник військового комісара 

з  територіальної оборони, учасник 

бойових дій (АТО), капітан Юровський 

Владислав Борисович; заступник 

начальника курсу льотного факультету 

з морально-психологічного забезпечення  

Харківського національного університету 

повітряних сил імені Івана Кожедуба майор 

Сінчук Андрій Валерійович; заступник 

начальника факультету з морально-

психологічного забезпечення Військового 

інституту танкових військ Національного 

технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут», учасник бойових 

дій  (АТО), підполковник Крохмаль Андрій 

Олександрович. 

Гості побажали присутнім миру, 

благополуччя та достатку й  зазначили, 

що  «цей день немовби об'єднує цілі 

століття, поєднує діяння як славних 

полководців минулого, так і сьогодення".  

   Заступник військового комісара 

Юровський Владислав Борисович  провів 

нагородження кращих учителів та учнів 

закладів загальної середньої освіти 

Індустріального району. 

Продовжився урочистий  захід  

цікавою та змістовною відеопрезентацією 

Військового інституту танкових військ 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут». 

Молімося за єдність, міцність, 

цілісність України, захищаймо її, плекаймо 

традиції українського народу! 

                                        

  
   ХЗОШ № 71 
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Рішення відзначати Всесвітній 

день захисту тварин прийнято 4 жовтня 

на  Міжнародному конгресі прибічників 

руху захисту природи, який проходив 

у  Флоренції в 1931 році. Дата 4 жовтня 

вибрана не випадково. Це день Франциска 

Ассизського – католицького святого, якого 

вважають покровителем тварин. 

За  переказами, святий міг спілкуватися 

з  довколишнім світом: тваринами 

і  рослинами, ріками і горами. В Україні 

День захисту тварин, які є однією 

з важливих складових довкілля, також 

відзначають щороку 4 жовтня. 

До дня Захисту тварин 

був проведений флешмоб для учнів 

початкової школи. Діти презентували 

в танці малюнки улюблених тварин, 

які вони підготували заздалегідь. Також 

разом із батьками школярі зробили 

годівниці і розвісили на території 

школи.(фото1)  

Учні 1-11 класів КЗ «ХСШ №15» 

продемонстрували бережливе ставлення 

до  тварин на фотовиставці  

«Мій  домашній улюбленець» . 

Враховуючи складну ситуацію, 

що  склалась сьогодні в Україні щодо 

поводження з домашніми тваринами 

та  регулювання чисельності 

безпритульних тварин та з метою реалізації 

статті 6 Закону України «Про захист 

тварин від жорстокого поводження», 

благодійний фонд «Щаслива лапа» 

запропонував долучитись до проведення 

«ІІ Всеукраїнського уроку доброти». 

Його  мета – виховання любові до  тварин, 

відданості та вірності домашнім 

улюбленцям; почуття відповідальності 

за приручених тварин, розуміння цінності 

та недоторканості іншого життя. На базі 

нашого закладу проведено 19 уроків 

доброти, які юннати запам’ятають, і кожен 

усвідомить свою роль в житті тієї чи іншої 

тваринки. 

Дорогі читачі! Ніколи не залишайте 

своїх друзів напризволяще й пам’ятайте: 

ми назавжди відповідаємо за тих, 

кого приручили. 

КЗ  «ХСШ № 15»  

Ми  відповідаємо за тих, кого приручили 

Зірковий  

вісник 
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Нещодавно в нашій школі 

проводилась акція «З відданістю Україні                  

в серці» з метою вшанування мужності 

й героїзму захисників України, 

військових традицій і звитяг українського 

народу, сприяння подальшому зміцненню 

патріотичного духу в підростаючого 

покоління; формування й розвиток 

мотивації, спрямованої на підготовку 

до  захисту держави й служби в Збройних 

Силах України та інших військових 

формуваннях; акцентування уваги 

на  обрядово-побутові традиції 

українського народу; розширення 

і  поглиблення національно-

громадянських і військово-патріотичних 

уявлень і знань. 

У школі в 1-11 класах були 

проведені виховні години, метою яких 

стало формування в учнів розуміння 

понять «єдність», «цілісність»,  

 

 

«незалежність», «герой», «патріот», 

«захисник», плекання громадянських 

якостей, почуття щирої поваги і вдячності 

до захисників Вітчизни. 

До свята учні виготовили для наших 

воїнів ляльки-мотанки, різноманітні 

сувеніри, обереги, патріотичні серця 

з побажаннями  та  привітаннями, а також 

приносили солодощі.  

Діти з усією щирістю дитячої душі 

бажали захисникам України 

благополуччя і сил, здоров'я і щастя, 

мужності, стійкості, витримки.  

 

Усі подарунки, які зібрала школа, були 

відправлені до шпиталю учнями-

миротворцями, які залюбки привітали 

воїнів АТО та побажали їм швидкого 

одужання. 

ХЗОШ № 118 

 

 

 

З відданістю Україні в серці 
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Що таке мир? Мабуть, ви здивуєтеся, 

почувши таке, здавалось, просте запитання. 

Спробуємо розібратися. Якщо зазирнути 

до тлумачного словника, то можна 

прочитати, що мир – це відсутність війни. 

Але якщо спробувати відповідати серцем, 

то не вистачить слів, щоб сформулювати 

висловлення. Мир – це благополуччя, мир – 

це посмішки дітей, мир – це блакитне чисте 

небо, мир – це спокій, мир – це цілий світ. 

МИР – всього три літери, які об’єднали 

в собі безліч сподівань, прагнень та мрій. 

Такий важливий, жаданий, необхідний…   

З 1982 року Генеральна Асамблея 

ООН проголосила Міжнародний день миру  

як день глобального припинення вогню 

й відмови від насильства. З того часу свято 

21  вересня відзначають мільйони людей. 

Не стали винятком і ми. Велике свято 

«Один мир – одна мрія» зібрало 21 вересня 

у парку культури та відпочинку ''Зелений 

гай''  багато небайдужих учнів та дорослих 

закладів освіти Індустріального району 

та  місцевих мешканців. 

Захід складався з декількох частин, 

які, доповнюючи одна одну, наче пазли, 

об’єдналися в єдину яскраву картину. 

Локація «Творці миру» явила собою 

презентацію загонів юних миротворців 

закладів загальної середньої освіти району. 

Чого тут тільки не було! Стрічки миру, 

миротворчі топери, фотокартки 

та малюнки, іграшки миру тощо. 

Для всіх охочих працювала  творча 

майстерня з виготовлення патріотичних 

сувенірів ''Україна – це я, Україна – це 

ти'', де кожний міг за лічені хвилини 

виготовити для себе, своїх рідних чи друзів 

унікальний сувенір, звичайно, з допомогою 

юних майстрів. 

Інтерактивне  опитування щодо 

шляхів покращення світу «Діти знають, 

як зробити світ кращим» проведено 

в рамках однойменного проекту. Яскраві 

метелики зібрали найщиріші побажання 

учасників акції. 

Конкурс  малюнків на асфальті  

«Різнокольоровий світ»  зібрав усіх тих, 

хто робить наш світ кращим за допомогою 

олівця чи пензликів, фарби та крейди. 

Завдяки юним художникам алея парку 

зарясніла яскравими малюнками 

талановитих митців.  
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Крім того, у парку силами учнів 

та їх старших помічників було проведено 

символічну висадку дерев та з’явилася 

«Алея миру». Цим кроком вони спробували 

привернути увагу до проблем екології, яка 

безпосередньо залежить від миру. 

Під час заходу відбулося 

нагородження учителів - кураторів 

та координаторів Всеукраїнських проєктів 

«Юний миротворець», «Школа миру» 

та учнів – юних миротворців. Кожний 

з відзначених, незважаючи на вік, 

уже зробив вагомий внесок у розвиток руху 

юних миротворців м. Харкова, формування 

громадянськості, миротворчості, 

патріотизму та нагороджений грамотою 

або подякою Харківської обласної 

організації миротворців. 

Найхвилюючим свято виявилося для 

тридцяти чотирьох учнів ХСШ №85. 

Шестикласників, які напередодні ретельно 

готувалися й успішно здали всі заліки,  

урочисто прийнято до лав юних 

миротворців. Маленькі творці добрих 

справ отримали залікові книжки юних 

миротворців та право носити блакитні 

берети.  

Інтерактивний  майданчик 

«Бережи кожну мить» підкреслив 

цінність кожної такої миті та у творчій 

формі  об’єднав найяскравіші спалаха 

мирного життя: ті, які найбільше 

запам’яталися; ті, якими поділився б 

з оточенням; ті, які б хотілося, 

щоб пережили й інші люди.  

І, нарешті, масштабний флешмоб 

«Один мир – одна мрія» вразив і глядачів, 

і самих учасників.  Вишикувавшись 

на величезному зображенні земної кулі, 

учні закладів освіти району виконали 

символічний танок та запустили до неба 

різнокольорових голубів як символ миру. 

Блакитні, жовті, рожеві, зелені птахи 

яскравими спалахами  злетіли у повітря, 

і у серцях дорослих і дітей запанувало 

щастя і спокій.  

Творчі колективи району 

підтримували святковий настрій 

виступами: запальні танці, дзвінкоголосі 

співи не залишили байдужими жодного 

з присутніх. 

 
Для всіх любителів хореографії 

проведено показовий батл з брейк-дансу 

вихованців колективу екстремального 

танцю ''Мотор шоу'' КЗ  ПДЮТ ''ІСТОК''. 

А увечері свято завершилося 

грандіозним феєрверком.  

Ось такий був у нас день 21 вересня − 

яскравий та насичений, цікавий та творчий, 

сповнений позитивних емоцій і сподівань 

на краще майбутнє.  

МИР – всього три літери… Мир – 

такий жаданий, такий  необхідний. Віримо, 

що мир і злагода будуть у нашій державі. 

ОДИН МИР – ОДНА СПІЛЬНА МРІЯ. 

 

Прес-центр ДЮГО «Сузір'я» 
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 Сміх продовжує життя! Останні 

дослідження вчених показують, що сміх 

різко активізує мозкову діяльність 

і служить надійним знеболюючим засобом. 

Коли людина сміється, працюють 

приблизно 80 м’язів тіла. Рухаються плечі, 

напружується прес, вібрує діафрагма, отже 

і поліпшують дихання і серцебиття, 

підвищується рівень кисню в крові, 

покращується травлення і підвищується 

імунітет. Сміх також поборює поганий 

настрій. Під час сміху в організмі людини 

налагоджується вироблення антистресових 

гормонів і ендорфіну − гормон щастя 

та фрадості.  

 
15 жовтня 2019 року на базі Палацу 

дитячої та юнацької творчості «ІСТОК» 

ми  подовжували своє життя разом з 15-ма 

командами шкіл нашого району. Районний 

етап міської ліги Клубу веселих 

та кмітливих проходив у вигляді  

популярної  інтелектуально − 

гумористичної гри за попередньо 

підготовленими     та    імпровізаційними  

 

 

 

 

конкурсами на задану тему. Темою цього  

року був «Сезон супергероїв».  

 
Кожна команда обрала своїх 

супергероїв. Для когось це популярні  

Spider man, Superman, Batman,  Lady cat  

та інші герої світів Marvel та  DC. 

Для когось це старі, добре відомі  Баба Яга, 

Кирило Кожум’яка, Дід Мороз і т.д. 

А для когось  це звичайні Валєрчік, 

Світлана та  Антоніна Петрівна з нашого 

реального життя. 

Оцінювало виступи шкільних команд 

високопрофесійне журі міста та району. 

За рішенням суддівської колегії отримали 

наступні результати: 

І місце − школи №70 та №119 

ІІ місце − школи №104 та №168 

ІІІ місце - школи №121, №80, №88, №71 

Перемогу у номінації "Емоційність 

виступу" здобула команда школи № 157. 

Крім того, представники деяких команд 

здобули особисту першість у номінації 

"Артистизм".  
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Учасники команди «121 квартал» 

ХЗОШ № 121 високо оцінили рівень 

підготовки інших команд району 

та  отримали неоціненний досвід та важливі 

уроки на  майбутнє. Капітан команди учень 

7-А класу Яценко Андрій прокоментував 

змагання так:  

«Я люблю КВК. Коли сам  граєш, 

виступаєш –  надзвичайно непросто 

розсмішити зал. На районному змаганні 

комусь це вдалося більше, комусь – менше. 

Одразу було видно, де команди зіграні, 

а де новачки. Загалом гра вийшла цікавою.» 

Смійтеся, від цього впевненіше 

працюють думки та поліпшується настрій. 

Адже українці завжди були щедрими 

на сміх. Хай весела вдача ніколи не 

полишає вас! 

ХЗОШ № 121

 

 

 

 

Усесвітній день туризму − свято, 

що  відзначається щорічно 27 вересня 

з  метою пропаганди туризму, висвітлення 

його внеску в економіку світової спільноти, 

розвитку зв'язків між народами різних 

країн. З огляду на це, 02.10.2019 

в ХЗОШ  №  104 був проведений "День 

туризму", організований працівниками 

КЗ  "Харківська облСЮТур" − 

Кривопустовим С.М., Кондратенко А.М., 

Белименко А.О. "День туризму" проводився 

у вигляді змагань між 5-7 класами 

на  невеликій смузі перешкод. 
  

  
До початку старту на смузі учасники 

спробували свої сили в подоланні всіх 

перешкод, після чого команди змогли 

показати свої вміння та навички. Кожен 

клас серед своїх однокласників обирав 

коману у складі 10 учнів. Команди 

почергово долали дистанцію на швидкість. 

Найшвидшими виявилися учні 7-А класу. 

Після завершення змагань на всіх чекала 

смачна туристська каша! 

ХЗОШ № 113 
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У наш час саме молодь задає вектор 

усьому, що відбувається в місті, районі. 

Саме тому потрібно виховувати грамотну 

та активну молодь, розвивати молодіжну 

творчість, формувати нові, яскраві, 

відповідальні особистості. І хто це зробить 

краще за учнівське самоврядування? Ніхто. 

Учасники самоврядування повинні власним 

прикладом показувати молоді, 

які є можливості для саморозвитку, 

як  допомагати в розквіті рідному району 

та надавати поради щодо можливостей 

виявлення. 

Діяльність самоврядування спрямована 

на те, щоб зробити Харків та район містом 

можливостей для студентів і школярів, 

де ефективно розвивається самоврядування 

кожного закладу вищої освіти та школи. 

Нам часто доводиться чути 

невдоволення серед перехожих : «Якби 

це я  робив, то все було б по-іншому…». 

Але тепер місто стає ближчим 

до мешканців, і в кожного з’явилася 

реальна можливість запропонувати свою 

власну ідею для розвитку та отримати 

фінансування на втілення мрії в життя. 

Самоврядування надає кожному таку 

можливість, команда допомагає  вам 

та  навчає  розробити проєкти, що 

покращують життя молоді. 

У Харкові постійно проводяться 

різноманітні заходи, особливо в нашому 

районі, які неможливо було б організувати 

без допомоги волонтерів. Вони – невід’ємна  

частина будь-якої події. Зацікавленість 

у волонтерській діяльності зростає  

 

 

 

 

з кожним днем, тому потрібно прокачувати 

свої організаційні навички. Це згуртовує 

людей, сприяє створенню інклюзивного 

та більш стійкого суспільства, захисту 

представників усіх верств населення.  

Міська влада активно залучає молодь 

до управлінської та аналітичної діяльності. 

Але молодь повинна мати власний простір 

для пошуку вирішення проблем 

та створення власних проєктів  – Центр 

молодіжних ініціатив, де доречно 

проводити різноманітні тренінги, учити 

молодь створювати та реалізувати проєкти, 

бути лідерами, організовувати  навчальні 

семінари для молодіжних активістів. 

Активність молоді не повинна 

залишатися  поза увагою  міжнародних 

партнерів. Так потрібна програма, що буде 

підтримувати громади різних областей 

України,  яка б долучала дітей як спікерів 

та тренерів на свої семінари з питань 

децентралізації та створення об’єднаних 

громад.  

Шляхи залучення молоді до розвитку 

громади можуть бути різними й залежати 

як  від особливостей місцевого 

самоврядування, бачення розвитку самої 

громади, активності місцевої влади. Типова 

помилка влади – це очікувати молодь 

у своїх кабінетах. Щоб її активізувати, 

потрібно йти до учнів та студентів, 

надавати можливості для навчання, 

для співпраці та  самореалізації  на рівних. 

Так самоврядування досягне своєї 

головної мети – виховати грамотну 

та активну молодь! 

Дибок Софія, учениця 11-Б  ХСШ №119

Зірковий  

вісник 

Що таке учнівське самоврядування? 

Вересень − 

жовтень 2019 

10 



 

 

 

Ми живемо у творчому та яскравому 

суспільстві. Час, у який ми народилися, 

найспокійніший та найбільш мирний. 

Але  незважаючи на це, багато дітей      

страждають від прояву дитячої 

жорстокості − булінгу. Складно уявити, 

що  відчуває людина, яку постійно 

цькують. Приводом для цього може стати 

непорозуміння між двома учнями, або те, 

що дитина відрізняється від інших своїми 

захопленнями, зовнішністю, сприйняттям 

світу. Більшість з вас чули про це 

від  учителів або батьків. Наскільки 

незначною не здавалася б ця тема, не треба 

сприймати це як спам.  

Це не реклама фірми або тістечок. 

Це  тема, що насправді може змінити світ. 

Безумовно, ми всі різні, але РІВНІ, 

і ніхто не має права заперечувати це. 

Знущання не показує твоїх якостей 

або досягнень. Ти лише даєш зрозуміти 

ступінь своєї нерозумності. Прагнення 

до популярності не має заважати 

оточенню. Світ бореться з ущемленням 

за  ознаками кольору шкіри, орієнтації, 

релігійної приналежності або статусом. 

Чому б нам не стати толерантним 

суспільством, у якому будь-яка    людина 

може звернутися до іншої, кожен 

щасливий! Саме ТИ маєш змогу зробити 

внесок у спільну справу, твоя думка 

важлива! Пам'ятай це!  

Якщо ти став жертвою булінгу, маєш 

захиститися. Не бійся розповісти комусь 

про це. Це не погіршить ситуацію, а лише 

сприятиме  покращенню. Запам'ятай, 

що  ніхто не  зможе вирішити твою 

проблему, допоки не дізнається про неї! 

Сповісти вчителів та батьків.  
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Якщо ти став свідком цькування 

інших, потрібно діяти  

альтернативно. По перше, спробуй 

заступитися за людину або, якщо 

це     неможливо, поклич на  допомогу.  

 
Коли людина звільниться, розпитай 

у  неї про ситуацію. Поговори 

з  нею, допоможи заспокоїтися. Учень має 

терміново звернутися до  дорослих, 

у  іншому випадку стане лише гірше, 

і  навіть може з'явитися загроза 

його  здоров'ю або життю. 

 Це не іграшки, це − життя, 

тобто  єдине і найдорожче, що в нас є! 

Пам'ятаймо про це! 
ХСШ № 155 

 

Одинадцятого жовтня учні ХГ № 163  

привітали ветерана АТО Петренко Олега 

Олексійовича з Днем захисника України.  

Дванадцятого жовтня учні 9 - 11-х 

класів завітали на день відкритих дверей 

до Харківського національного інституту 

банківської справи. 

Дев’ятнадцятого жовтня учні 10-го 

класу були присутні на «Заході відчинених 

дверей ХНУМГ ім. А. Н. Бекетова». 

Зараз у нашій гімназії йде  активна 

підготовка до  осіннього балу. Учні 

молодших класів майструють поробки 

з природного матеріалу на тему «Щедра 

осінь». Старшокласники готують 

танцювальні номери, інсценування 

та дефіле до свята.  

Приєднуйтесь до активного життя 

разом з нашою гімназією! 

ХГ №163 
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Хочеш дізнатися 

більше 

про події у ДЮГО 

«Сузір’я»? 

Завітай на  нашу 

сторінку 
http://ruoord.kharkivosvita.
net.ua/menu_vihovna1.php 
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Прес-центром 
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