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Я сподіваюсь ви зрозуміли мали гідні умови для життя
про що йдеться мова! Так, та освіти. Я щиро бажаю,
про всесвітньовідомий
щоб спокій був у нашій
Доброго дня, шановні
Харківський національний країні!!! Харківщина не
читачі нашої шкільної
університет
підведе, кожен учень,
газети!!!
ім. В.Н. Каразіна.
кожна дитина повинна
Сьогодні я розповім вам
Університет випускає
усіма способами
про наше місто, наших
спеціалістів у своїй
розвиватись та
маленьких учнів – нашу
діяльності, які стають
удосконалюватись.
гордість. Харків – перша
значущими не тільки на
Підніміть очі і ви побачите,
столиця України, великий загальноукраїнському рівні,як ви прекрасні. На жаль,
науковий, культурний,
наші діти займають гідне електронні гаджети
промисловий і
місце на світовій арені. Я не заполонили дитячий розум,
транспортний осередок
можу говорити виключно але хочу наголосити, що
України. Харків’яни завжди про свою школу, про свій реальність набагато краще.
відрізнялись своєю
район. Я знаю, що кожен Потрібно насолоджуватись
наполегливістю,
район, кожна школа і,
життям, а не витрачати час
життєрадісністю та
взагалі, усі околиці
на віртуальний світ.
розумом. Саме таким росте Харківської області
Піднявши очі, ви побачите,
наше нове покоління. У
насичені молодими
що світ навколо Вас чекає
Харкові знаходяться 60
талантами. За нами
нових звершень. Постійно
науково-дослідних
майбутнє!!! Майбутнє
рухайтесь і світ підкориться
інститутів, 41 вищих
наших батьків, наших дітей, Вам. Життя лише в наший
навчальних закладів, 8
нашої країни і світу взагалі. руках, в руках кожного
музеїв, міська картинна
Я впевнена, що Харків
громадянина. Ми
галерея, 7 державних
подарує світові ще не
отримуємо завжди те, на
театрів і десятки
одного професіонала. Учні що заслуговуємо, тож
недержавних, 80 бібліотек. Харкова – діти
давайте прагнути
Що ж до діток
майбутнього. Це
заслуговувати найкраще.
Харківщини? Сьогодні їм висловлювання має всі
Ми - учні Харкова, Ми –
надані всі умови для того, права на своє існування. діти майбутнього!!!
щоб отримати гідну освіту в Ми - діти Харкова, ми нашому місті. Харків
майбутнє!!! Хочеться, щоб
пишається свої
воно насправді було таким,
талановитими дітьми.
якого ми гідні. Ми хочемо,
Рівень освіти Харкіщини
щоб стабільність була не
вже досяг рівня
тільки в нашому місті, ми
європейського.
хочемо, щоб війна на
Найвидатніший ВУЗ
східному фронті вичерпала
України знаходиться саме себе, щоб усі дітки нашої
тут, у нашому місті.
країни мали свою домівку,

 Харків – моя Батьківщина
Харків – одне із найпрекрасніших місць
на землі. Зрозуміло, що кожна людина
пишається своєю Батьківщиною, якою б
вона не була. Така думка була
сформована спираючись не лише на
любов до рідного краю та патріотичні
Ми можемо впевнено
почуття.
заявити, що Харків дійсно
заслуговує цього звання, і це
легко підтвердиться. Недарма
саме нашому місту було
присвоєно звання найкращого
за рівнем життя в Україні у
2010 і 2011му роках та
обрано одним із приймаючих
на футбольному чемпіонаті
«Євро 2012», що свідчить про
визнання на міжнародній
арені.
Харків - головний науковий,
промисловий, транспортний та
освітній центр країни, у стінах
харківських вузів навчається 300
тисяч студентів, а це більше ніж в
будь-якій з Європейських
студентських столиць.

 Місто майбутнього
Харків - місто, яке ще на
зорі
незалежності
України
узяло орієнтир на Європу,
почало
адаптувати
та
застосовувати
сучасні
європейські
практики
муніципального управління. Як
результат зараз Харків - єдине
місто України, котре володіє
всіма чотирма нагородами
Ради Європи за поширення
ідей євроінтеграції.
Сприйнятливість до всього
прогресивного, прагнення увібрати
сучасні, європейські погляди на життя
- ось ті риси, які виділяли і виділяють
наше місто серед інших.
Сьогодні у місті застосовуються
новітні технології у всіх сферах - від
медицини до ремонту доріг, темп
розвитку постійно підвищується, і
цьому не можна не радіти.
Місцева влада грамотно
прораховує стратегії та перспективи
довгострокового розвитку, і у цьому
теж керується порадами
Європейських фахівців.
Євроінтеграція - мало не

Це цікаво!
Харків пишається своїми
майстрами-сучасниками:
артистами балету, народними
артистами України Світланою
Коливановою і Теодором
Попеську, народними
артистами СРСР, почесними
громадянами Харкова
Людмилою Гурченко і
Євгенією Мірошниченко,
відомими акторами Олексієм
Петренко, Наталією
Фатєєвою, Оленою
Яковлевою і ін.

