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Старовірівка, 2020 рік 

 



Наш рій  
«Котигорошко» 

 

 

Наше гасло: 
«Старовірівському роду нема переводу!» 

 

Наша пісня 
«Веселкова»   

(сл. О.Кононенка, муз. О. Жилінського) 
 

Про калину пісня лине, до неба злітає. 
Гей, родино, Україна веселкою грає. 
Синє небо обіймає золоті роздоли. 

Нас чекає, зустрічає веселкова доля. 
 

Хай у кожному серці, наче сонячна мрія, 
Заспіває веселка на добро і надію! 

 
Понад світом-дивоцвітом веселка іскриться. 

Будем дбати, шанувати прадавні криниці, 
Ярославові поради, кобзареве слово, 

Честь козацької громади, солов'їну мову. 
 

Хай у кожному серці, наче сонячна мрія, 
Заспіває веселка на добро і надію! 

 



 
ПАСПОРТ 

 
Рою                «Котигорошко» 

 
1. Область       Харківська  
                                                        
2. Район          Нововодолазький 
 
3. Назва населеного пункту  с.Старовірівка 
 
4. Повна юридична назва закладу освіти, при якому організовано рій 
 Комунальний заклад «Старовірівський ліцей Старовірівської сільської 

ради Нововодолазького району Харківської області» 
 
 5. Поштова адреса  вул. Шкільна, 10, 

                                      с. Старовірівка, 
                                      Нововодолазький р-н, 
                                      Харківська обл. 
                                      63251 
 
      6. Контактні телефони  (05740) 5-11-90 
 

7. E-mail:     staroverovka@i.ua 
 
8. Сайт starovirivka-nv.edu.kh.ua 
 

     9. Контакт у соцмережах Facebook     

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100049771634687 

 
    10. Ройовий                Даніїл Семененко  

                                    (Ім’я, прізвище)  
 
10. Педагог-виховник               Стрижак Наталія Володимирівна 
                                  0953656280  starovеrоvka@i.ua 
                   (П.І.Б., № мобільного тел., E-mail:, інші дані) 

 

mailto:staroverovka@i.ua
http://yandex.ua/clck/jsredir?bu=9jti6l&from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.h66WDyGPtIipr_-89arMKjDHEEZF0kUPl5txDXZETMP7AjWyex11hiMdFW7EXWs059cEKi9uQG346_mF95HLfHVncm9mY2Z3YWJyaG9zY2k.48a6343900b1d5d90adcbc5a56d5e9eb9335b0dc&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFJjVIUDEvUoFhkwMxByfh8jiegHWaNgMJ33eoiXxDpsHOmNSAYZMqPkZTltusY3ECp2Bolcm1PRsZo9Wqne9M1K19vD-2M131PRUEtD2J6tF9eJ78YuS1c2Bkf4A7rgTBzl5Xp7ioNLsC-4P_Pxdx7m3LpbH73b1fsmfZTxs_Hr1p4Hai3hUX_iWy5qmIHXCPlr3KDFsS98llju2rxqeaaCYGTWaSTOa-AaQq9IdXwCOccnKjTqMJCAdyGZVriDLfx8wJBV09IdBycQWcZejHcHDHh0NuQm2TKKZ2BjfVfIwmlykCZlvknO60-qZ27Q5vdzL_JbbJP85UEyvY_LLPjo4YcRkU3DBk8m8sCIeB-sQIsa61jSVg0G27O0YTCDzqTzYTpb95tz0hNdW2uGUVIHBYCAE0crzRz9LfjdgWxXeDuaj5TFg3FzyqFy5uEN-EsceBVcTikFB9vOin_IxOYig7v-3hWVnjgdr_z1wJ67Ojlq4MDivqbsxpPezlARTHsqcSGG1f7aa5sIbnRvU1ouylpxfQhBN1rwTAAezUZgJDBSJrsK9bISP9c-DWIJ_8QqAb2kF6XSCethbOmKdBP7NNF7bhNwP4G3mlIXIqHVU7AVJcoenZpplqC7Eclh_8SBbdBkdx20Gzqcv9Xmvy8QJYywfeM7k4xh6q0GogcMFYkrewZ8XnCAz_BEsNkDz28utKPuajp6gUUNhKGPeRDMJUNm_V3RDCZWTf_kJREZShD_GNLL3gyBL22SkoxWk-VCGgnl5TThU9Xh8NEF4bQ9h-wpiqq_unQVdZyzTKhUcgjifGLBGBniA3OBQfAB1y5tWw17qgiIAHlLI2S7a-lty42c-9D9gJuvzo_yXLY8ucb-b0qTFTV73K0xQvLm8EA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbzdCUEtMTFJ1S3dfUjRnVE45VzZyTXRPeXh5LU1Sd19UQ3pWT1JETUtlSFF1Rk5YaTV5TkNOTlBLdldEZGdSNXpmbXpWUWFfMUlnUS1VY3d3V0JYQUxMblQ5eEtPcDZfUSws&sign=efa998d129bec86a8a7b2f301dd8406e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RVPb7VPqPhpCYA8k1O1rYZJ71iUqcwMXGvi9qFOKt4rHQwGPVnuxsUphZ9kPJ325YDJfh9mUKoy3e8riiZcetHuXOHnyEPgFazZCWcTYogDr1sKK1M5Hw7rtv3yGH_9DCQT2Et8di2uETgXnVOplqVPy7Q99D_R6WH9cJiYMIGr0zERAslGMGTffi2hCKtYfNhf9pOUftC4vSca_h5h23DaISskFE1x7EjgL8Ws3v9jXjWj7iD6b4ChWdjw1hm1QBv&l10n=ru&cts=1586172162438%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%229jti6l%22%2C%22cts%22%3A1586172162438%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k8ody9hie8%22%7D%5D&mc=3.8438561897747237&hdtime=36753.395
https://www.facebook.com/profile.php?id=100049771634687


 

СКЛАД  РОЮ 

№ 

з/п 
Прізвище, 

ім’я 
Рік 

народження 
Клас 

Обов’язки 
(ройова 

посада) 

Домашня адреса 
(E-mail, моб. телефон) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Семененко 

Даніїл 
2010 4 Ройовий 

с. Старовірівка, 
вул. Красноградська,17 
т.0995649230 

2 
Волобуєва 

Ксенія 
2010 4 Хорунжий 

с. Старовірівка,  
вул. Орловська,97 
т.0999188437 

3 
Голозубова 
Валерія 

2010 4 Козачка 
с. Старовірівка, 
вул. Харківська,66 
т.0660932080 

4 
Посилаєв 

Єгор 
2010 4 Козак 

с. Муравлінка,  
вул. Паркова,9 
т.0999680227 

5 
Гайдейчук 

Олександр 
2011 3 Козак 

с. Старовірівка, 
вул. Апалькова,19 
т.0979764602 

6 
Кофанова 

Анна 
2011 3 Козачка 

с. Старовірівка, 
вул. Пушкіна,19 
т.0505778781 

7 Мєзєн Йосип 2011 3 Козак 
с. Старовірівка, 
вул. Шкільна,16 
т.0507064538 

8 
Чістяков 

Богдан 
2010 3 Козак 

с. Старовірівка, 
вул. Маяковського,19 
т.0996669792 

 

 Список склав _____________Н.В.Стрижак 

Дата заповнення паспорту 02.10.2019 р. 

Директор ліцею                                                                      О.Г.Соловйова 

 

 

 



 

  
        Вчителі нашого закладу працюють над темою національно –

патріотичного виховання учнів, як одного  із пріоритетних напрямків 

формування особистості. З метою виховання громадян-патріотів, захисників 

державної незалежності та територіальної цілісності України як 

високоморальних особистостей, які плекають українські традиції, духовні 

цінності, володіють відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатні 

реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства, педагогічний 

колектив закладу залучив учнів до Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 
         На виконання наказу директора  КЗ «Старовірівський ліцей» від 

30.09.2019 р. №206 «Про підготовку та організацію участі закладу у 

Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» 

(«Джура») у 2019/2020 навчальному році» було створено курінь у складі 

п’яти роїв. Учні 3-4 класів увійшли до рою «Котигорошко».  
 Було обрано назву, символіку рою, девіз та пісню, розподілені 
доручення між козаками. 
 Рій працює за напрямами: 

- національно-патріотичний; 
- туристично-краєзнавчий; 
- природничо - охоронний; 
- естетичний; 
- здоров’язберігаючий; 
- суспільно-корисний. 

       

Сім’я – найперший і найголовніший осередок суспільства. Саме з 

відношень у сім’ї починається формування понять «Батьківщина», «мала 

батьківщина». Саме в ній вибудовується майбутній громадянин України. 
Тому виховання поваги до членів своєї сім’ї, гордості за свою родину, 

відродження багато в чому втрачених в наші дні  понять сімейної історії, 

сімейних традицій та реліквій є одним з напрямків патріотичного виховання.   

 На уроках та у позакласний час козачата беруть активну участь у святах: 

«Новорічна казка», «Масляна», «Свято мам та бабусь», «Тато, мама, я –  
спортивна  сім’я», у квестах «Стежками України!», «Історія рідного села»,  

до яких залучаємо батьків дітей. 



 

Вивчаємо своє родовідне дерево 

      

  



 

 

 

 

 

 



 

 

Виховуючи бережливе ставлення учнів до природи,  залучаємо козачат 

до добрих справ, акцій, разом готуємо колективні поробки  для районних та 

обласних  конкурсів:  «Щедрість рідної землі», «Замість ялинки - гілка»,  
«Різдвяна писанка», акції «Годівничка», робимо вітальні листівки для воїнів 

ООС.  

 

 



  

Учасники конкурсу юних природоохоронців "Зимовий вернісаж" 

 

     Розвиток фізичної культури, зміцнення здоров’я є одним із основних 

компонентів патріотичного виховання козачат. На уроках фізкультури і в 

позакласний час проводимо велику кількість змагань, естафети, спортивні та 

рухливі ігри. 

 



  

 

Олімпійський урок, присвячений XXXII Олімпійським іграм, які мають 

відбутися з 24 липня по 09 серпня 2020 року в м. Токіо 

 

     До Дня українського козацтва та Дня захисника України було проведено 
свято «Козацькі розваги». 



  

 

 

 

Після уроків учні займаються у футбольній секції, беруть участь у 

багатьох регіональних змаганнях з міні-футболу, футзалу та футболу, 

посідають призові місця. 



 

 Переможці турніру з футболу «Зима -2020» 

Проводиться роз’яснювальна робота щодо попередження інфекційних 

захворювань, тренінги з розвитку санітарно-гігієнічних навичок дітей.  

 

Учасники районного етапу VII Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

«Молодь обирає здоров’я» 

 

 

 



Учні  завжди із зацікавленістю і повагою ставляться до розповідей та 

бесід з ветеранами Другої світової війни, Почесними громадянами села 

Старовірівки Коптяєвою Анною Андріївною та Бурцевою Вірою Василівною, 
які пам’ятають жахіття війни. Щорічно у день визволення села від німецько-
фашистських загарбників діти покладають квіти до пам’ятників загиблим 

воїнам, вітають односельців своїми виступами під час концертів. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Юні громадяни беруть активну участь у справах суспільства і держави. 
Діти щорічно в листопаді долучаються до загальнонаціональної акції «Свіча 

пам’яті» до Дня пам’яті жертв голодомору.  

 

 

 

Вшанування Дня Соборності України 

 



 

«Об’єднаймося усі разом!» 

 

Участь у святі «Незабутній Шевченко» 

 

Святкування загальноукраїнських свят та вшанування визначних дат 

сприяє побудові системного світогляду козачат. 

 



Проводимо зустрічі з депутатами, керівниками місцевих органів влади 

та місцевих підприємств, Почесними громадянами села. 

 

Зустріч з головою Нововодолазької районної ради С.О.Ротач 

 

Зустріч з директором Старовірівського ліцею Соловйовою Оленою 
Григорівною 



З прадавніх часів до нас тече життєва мудрість та настанови наших 

пращурів. Всі ці знання складають нашу історичну спадщину. Складають 

кістяк, основу нашого громадського розвитку, навколо якого відбувається 

всебічний розвиток майбутнього покоління,  «нащадків пращурів великих». З 

цією метою проводимо з учнями багато екскурсій і походів по рідному краю. 
 
 

 
 

Відвідування церкви Іоанна Богослова (с.2 Старовірівка) 
 

 

 
Біля пам’ятника захисникам села у 2 Старовірівці 



 
 

  
 

Похід до Орловської фортеці (с.Д’ячківка) 
 

 
 
 



Мудрість народу закладено в українських звичаях, обрядах, фольклорі. 
 

 
Відвідування шкільного музею 

Відвідування різноманітних навчальних та наукових заходів сприяє 

всебічному розвитку маленьких громадян України. 

 

Екскурсія до Харківського планетарію 

 



 

Відвідування Харківського державного цирку 

Козачата беруть активну участь у творчих майстернях Старовірівського 

СБК та сільської бібліотеки. 

  

Майстер-клас з холодного батику «Мішечок щастя» 



 

Зустріч із казковими героями книжок (сільська бібліотека) 

 

Майстер-клас «Квіткова майстерня» (квілінг) 

 



Виховуючи учнів, постійно спрямовуємо роботу на розвиток дружніх 

стосунків у колективі. Допомогти, проявити лицарські якості, підставити 

своє плече другові – це  ті якості, які займають важливе місце та є щоденною 

працею з розвитку та карбування характерів наших козачат. 

 

Портрет мого друга 

  

Відкритий виховний захід «Ми проти булінгу!» 

 



 

 

 

 

Сподіваємось, що добрі справи учасників рою «Котигорошко» 
впливатимуть на наше  подальше почесне перебування в козацькій родині, 

впевнені, що наша участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово - 
патріотичній  грі  «Сокіл» («Джура») буде сприяти вихованню справжніх 

нащадків козацького роду. 

 


