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Цитата номеру: «Осінь – не час для байдужості, потрібні лише яскраві емоції та відчуття…»  ЧИТАЙТЕ У  ВИПУСКУ: 

Прийшла осінь – дивно красива, 

але трішки сумна пора року для 

багатьох гімназистів. І зовсім не 

тому, що позаду лишилися теплі 

літні дні і спогади про синє 

море та пекуче сонце, бабусині 

яблука і дідусеву річкову рибу, 

а просто… позаду лишилися 

літні канікули і ми знову сіли за 

парти. Але водночас ми стали 

на рік дорослішими, 

мудрішими, старшими.  

Наша гімназійна родина 

змінилася.  

Випускники вступили до вищих 

навчальних закладів, а поріг 

Маріїнки переступили веселі 

першачки. 

Зазанала змін і редакція газети 

«Шкільне подвір’я», поповни-

лася новими редакторами, які 

завзято узялися відшукувати 

цікаву інформацію.. 

Між іншим нагадуємо, 

що всі нові номери улюбленої 

газети, які і минулорічні, ви 

завжди зможете знайти на сайті 

гімназії (розділ учнівське 

самовврядування – електронна 

газета «Шкільне подвіря») та 

завантажити їх собі на ПК, 

планшет чи смартфон у зруному 

форматі pdf. 

http://gymnasium6.edu.kh.ua/uchn

ivsjke_samovryaduvannya/elektro

nna_gazeta_shkiljne_podvirya1 

Також запрошуємо всіх до 

співпраці.  

Долучайтеся до створення 

зимового випуску газети, 

надсилайте свої матеріали на 

електронну адресу редакції: 

Gazetamg@ukr.net 

Не забувайте також про цікаві 

фото до статей, власні вірші, 

есе, фотографії малюнків та 

творчих поробок. А також 

коміксів і життєвих історій. 

Мождиво, саме ваш матеріал 

прикрасить першу сторінку 

наступного номеру нашої 

газети! 

 

Ніч науки у Харкові 
Учні гімназії, у рамках проведення Тижнів 
Німеччини в Україні, відвідали «Ніч Науки». Цей 
освітній проект реалізується з 2013 року. У 
проекті взяли участь 17 вищих навчальних 
закладів і Харківський планетарій імені Юрія 
Гагаріна. Вузи відкрили свої двері для всіх 
бажаючих і представили свої нові наукові 
розробки, демонстрували експерименти, 
показували  кафедри, лабораторії та музеї. 

Стор. №2 

 

Як обрати собі професію і не 

помилитися? ст.№2 

Цікаві факти про провулок 

Людмили Гурченко ст.№3 

Есе «Михайло Грушевський – 

велетень української національної 

культури» ст.№4 

Колонка головного редактора 
 

mailto:Gazetamg@ukr.net
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Рано чи пізно перед кожним 

випускником школи постає питання: 

яку професію для себе обрати, яким 

шляхом піти. Звичайно, я теж не 

виняток.  

З дитинства батьки мені 

казали, що потрібно обирати собі 

професію до душі, «сродну працю», 

але й зважати на те, чи буде для мене 

матеріально-вигідною моя майбутня 

робота. Мені здавалося, що до 

серйозного вибору майбутньої 

професії ще дуже багато часу, і 

остаточно визначитися я так і не 

могла. Аж ось під час літніх канікул 

мені пощастило побувати в 

прекрасному місті на Одещині – 

Білгород-Дністровському та побачити 

на власні очі середньовічну 

Аккерманську фортецю. Вона мене 

вразила не лише своїми високими 

кам’яними стінами, цікавими 

таємничими історіями, а й 

археологічними знахідками, які 

зберігаються в музеї. Тоді я зрозуміла, 

що хочу стати 

археологом.  

Наразі я 

захопилася 

вивченням історії 

стародавнього світу, 

тернистим шляхом 

розвитку українських 

земель у давнину. Я 

тепер точно знаю, що 

буду вступати до 

університету на 

археологічне 

відділення. Це 

дозволить мені 

дізнатися багато 

нового, зрозуміти 

витоки української 

державності, 

доторкнутися до 

старовинних речей, 

які зберігають у собі 

таємниці минувщини. 

А всіх інших 

старшокласників, які ще не 

визначилися із вибором майбутньої 

професії, я закликаю шукати 

натхнення в собі. Серце завжди 

підкаже правильний шлях! Успіхів вам 

у цьому нелегкому виборі! 
 

 

 

             24 вересня відбувся цікавий 

захід "Ніч науки в Харкові" , до 

якого приєдналось більшість 

харківських університетів. 

Наші гімназисти не 

залишились осторонь і 

відвідали університет імені 

В.Н. Каразіна. Вони мали змогу 

спостерігати за 

експериментами, хімічними 

реакціями, різноманітними 

приладами, навіть потримати у 

руках таракана чи їжачка, все 

це супроводжувалось 

поясненнями студентів та 

викладачів. Усі бажаючі мали 

змогу зайти та з користю 

провести час. Захід тривав з 

16.00 до 22.00 

 Це було нейвомірно. Хто ж міг 

знати, що наука буває такою 

захоплюючою? 

  

Вибір майбутньої 

професії – 

важливий крок у 

житті 
Автор: Ірина, по-еmail 

Ніч науки в Харкові 
Автор: Лиско Ірина 

 
 
 
Гартівці відвідали Ніч науки в 
Харківському національному 
університеті ім..В.Н.Каразіна 
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 НОВИНИ З-ПІД ПАРТИ 

 

Кращі спортсмени гімназії 

Маріїнська гімназія пишається своїми 

учнями. Під час проведення Олімпійського 

тижня в гімназії учні-переможці 

Міжнарожних та Всеукраїнських змагань 

показали свої медалі та грамоти на 

фотокамеру, поділилися своїми 

враженнями від виступів, змагань  і 

продемонстрували майстер-класи для усіх 

бажаючих! 

 

 

НАШІ ПЕРЕМОГИ 

Команда ХГ № 6 «МГ» посіла І місце в 
раонному турнірі юних правознавців. 
Ми щиро вітаємо усіх членів команди і 
бажаємо перемоги на міському етапі 
турніру! 
 

 

 

Цей невеликий і тихий 

провулок виник на мапі Харкова ще на 

початку ХІХ століття. Однак його 

історія оповита цікавими переказами із 

життя відомих людей. 

Первісна його назва – 

Костюрінський провулок (за 

прізвищем купців Костюріних, які 

мали там свої будинки).  

У середині ХІХ століття його 

було перейменовано на Харінський. У 

будинку, який нагадує замок з вежею, 

наприкінці ХІХ століття жила 

попечителька двох жіночих гімназій 

Олександра Харіна. Вона була 

знатною дамою, у її домі бували 

етнограф Микола Сумцов, перший в 

Російській імперії доктор географії 

Андрій Краснов, окуліст Леонард 

Гіршман і багато інших. Одного разу в 

будинку Харіної навіть зупинявся 

обер-прокурор Анатолій Коні, який 

приїхав до Харкова з Петербурга, щоб 

з'ясувати обставини аварії, в потрапив 

потяг з сім'єю імператора Олександра 

III.  
На початку 1920-х років 

провулок отримав назву 

Самеровський. Саммер Іван Адамович 

мешкав у будинку №3 та очолював 

Всеукраїнську Спілку споживчої 

кооперації.  
У листопаді 2015 року 

провулок було знову перейменовано. 

Тепер він називається провулок 

Людмили Гурченко. 

Народна артистка СРСР 

Людмила Гурченко не жила саме на 

цьому провулку. Однак її будинок 

знаходився зовсім поруч, на провулку 

Кравцова, 7. Знаменита харків'янка 

провела в одній із квартир на 

четвертому поверсі все дитинство: її 

родина перебралася сюди з початком 

війни в 1941 році. З 1943 по 1953 роки 

Люся навчалася в школі № 6 (тепер 

Харківська гімназія № 6 «Маріїнська 

гімназія»), що розташована недалеко 

від її будинку. 
Людмила Марківна 

неодноразово приїздила до рідного 

міста, і кожного разу відвідувала свою 

школу. Останній раз вона була в 

Маріїнці у 2010 році. У 2012 році на 

фасаді гімназії було встановлено 

меморіальну дошку Людмили 

Гурченко. 

Сьогодні провулок Людмили 

Гурченко налічує 8 житлових 

будинків. Кожен із них насичений 

таїною давнини. Безперечно, цей 

провулок має величезну історико-

культурну вартість.  

Історія однієї вулиці: 
провулок Людмили Гурченко 
Автор: Вікторія, по е-mail 

Ім’я Людмили Гурченко 
нерозривно повязане з нашою 
Маріїнкою. Всі учні уже, певно, 
бачили зошити Люсі Гурченко і 
її шкільні фотографії, а 
нещодавно з’явився й великий 
малюнок на фасаді її будинку/ 
Він видніється з вікон нашої 
школи. Тепер же читайте 
історію однієї вулиці, а саме 
цікаві факти про провулок 
Людмили Гурченко, що 
знаходиться зовсім близько 
біля нашої гімназії. 
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Велетень 

української 

національної 

культури – 

Михайло 

Грушевський 

Автор: Вікторія, по е-mail 

Історія. Нетлінні сторінки 

нашого минулого… Видатні митці, 

чия доля була унікальною… Ті, хто 

народився у свій час і зробили усе від 

них залежне, аби примножувати, а не 

руйнувати, аби нащадкам жилося 

краще… 

Звісно, у кожного народу є 

свої історичні постаті першої 

величини, яких не в змозі прикрити 

пил віків. До таких велетнів 

української національної культури, 

політичної думки безперечно належать 

Михайло Грушевський… 

Хто ж він такий – Михайло 

Сергійович Грушевський? Яким він 

бачив себе сам, яким маємо сприймати 

його ми? 

Михайло народився у 

невеликому місті Холмі (тепер Хелм 

на території Польщі. Його батько був 

вчителем, багато інших родичів – 

церковними службовцями. З 

дитинства хлопчик цікавився історією 

свого народу. Батько всіляко 

заохочував потяг сина до історичних 

знань, передплачував для нього 

"Киевскую старину", де друкувалося 

чимало полемічних статей про 

походження Русі, історію України, 

козаччину. 

Згодом історія Русі-України 

стане для Михайла не просто 

захопленням, хобі, як зараз модно 

говорити, а справою усього йог життя 

і навіть більше. 

Іще в студентські роки його 

наукова розвідка "История Киевской 

земли от смерти Ярослава до конца 

XIV века", привернула увагу видатних 

науковців.  

Натхненний своїми успіхами, 

молодий науковець, очільник кафедри 

всесвітньої історії Львівського 

університету видає один за одним 

славнозвісні три томи 

фундаментальної "Історії України-

Руси". Монументальну працю, яка не 

просто змінила життя самого 

М.Грушевського, а й  наше з вами 

сприйняття історії. Але це буде 

пізніше, на той же час царські власті 

не дозволили її розповсюджувати. 

Грушевський їде до Парижа, 

де читає курс лекцій з історії України, 

відвідує Лондон, Лейпциг, Берлін, де 

знаходить однодумців серед відомих 

вчених істориків. 

Продовжуючи працювати над 

головною працею свого життя, вчений 

підготував і видав популярну книгу 

"Про старі часи на Україні. Для 

першого початку", а згодом – 

розраховану на більш підготовленого 

читача – "Ілюстровану історію 

України".  

Кар’єра Михайла 

Грушевського здавалося б іде вгору, 

його обирають академіком Академії 

наук, за ним резервується кафедра 

української історії, власті запевнюють 

його, що він матиме на Україні всі 

можливості для продовження 

фундаментальної наукової роботи. У 

березні 1924 року родина Грушевських 

після тривалої еміграції повертається 

на Україну. Вчений налагоджує 

контракти із науковим зарубіжним 

світом, насамперед у Європі. 

Колишній голова Центральної Ради 

повністю відходить від політичної 

діяльності, але постійно перебуває під 

наглядом Державного Політичного 

Управління. 

Зрештою, в 1931 році вчений 

переїжджає до Москви, де його 

фактично інтернують, ставлять під 

постійний нагляд ДПУ, часто 

викликають на допити. Ніби 

відчуваючи наближення кінця, вчений, 

незважаючи на значну втрату зору 

продовжує інтенсивно працювати. Він 

закінчує X том "Історії України-Руси", 

який був відредагований і виданий 

його дочко Катериною Михайлівною. 

Протягом усього життя, своєю 

наполегливою працею учений 

доводить нам,  що український народ є 

прямим спадкоємцем історії 

народності періоду Київської Русі. 

Тогочасна влада його засуджувала, 

цькувала, забороняла 

розповсюджувати його праці. Але 

попри все вони, на щастя, дійшли до 

нас, а це значить, що титанічна праця 

Михайла Грушевського не була 

даремною.  

 
 

 

 

А 

ЗАСНОВНИК ТА ВИДАВЕЦЬ: 

ОРГАНІЗАЦІЯ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ «ГАРТ» ХГ № 6 «МГ»,  

вул.Римарська 11, каб.№15. 
 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 

Лиско Ірина, Кочолодзян Марія, Кузєнкова Вікторія, Денькович Юлія, Міняєва Дар’я, 
Похвалій Світлана, Кулеба Дарина. 

 

Знаєш цікаву новину? Хочеш розказати її всій гімназії? Тоді пиши нам на е-mail: gazetamg@ukr.net 

Чекаємо на ваші цікаві матеріали і фотографії. 

mailto:gazetamg@ukr.net

