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Шановні лідери учнівського самоврядування! 
 

Протягом багатьох років традиційно діє учнівське самоврядування у           

професійно-технічних навчальних закладах Сумщини, яке є формою самоорга-

нізації учнів, самостійною громадською діяльністю, механізмом представництва 

й відстоювання своїх прав і, найголовніше, можливістю самореалізації учня як 

відкритої, цілеспрямованої та освіченої особистості. За попередні роки розроб-

лено документальну базу, створено відповідну структуру, є досить вагомі напра-

цювання. Обласна рада лідерів учнівського самоврядування професійно-

технічних навчальних закладів Сумщини намагається керуватися інтересами й 

потребами учнів, які не тільки навчаються, а й живуть повноцінним різнобічним 

життям. І саме самоврядування учнів надає суттєву допомогу в процесі підгото-

вки майбутніх активних громадян нашої держави, які мають глибоко усвідомле-

ну життєву позицію, національну самосвідомість, навички розв’язання щоден-

них та стратегічних завдань.  

Наше “сьогодні” залежить від нашого “вчора”, наше “завтра” залежить від 

нашого “сьогодні”. Тож у цьому номері лідери учнівського самоврядування      

навчальних закладів Сумського округу представляють свої “добрі справи”, що     

проведено за їх ініціативи.  
                                                                 

 

Читайте в номері: 

 

“Добрі справи” лідерів учнівського са-

моврядування ПТНЗ Сумського округу 
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З повагою - 

Оксана Захарченко,  

Віце-президент ОРЛУС ПТНЗ Сумщини,  

учениця ДПТНЗ «Сумський центр професійно-

технічної освіти з дизайну та сфери послуг» 
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 Добрі справи лідерів Сумського округу 

Уміння управляти - талант, що треба розвивати 

 

 Навчитися жити і працювати в умовах демократії - 

вимога часу. Можливості зробити це в Сумському               

вищому професійному училищі будівництва і дизайну є. З 

метою пропагування серед учнівської молоді основних за-

сад місцевого самоврядування, формування активної жит-

тєвої позиції учнів та реалізації їх лідерського потенціалу 

17 листопада 2016 року (День студента) відбувся День            

учнівського самоврядування.  

 Цього дня учні заміняли педагогів та працівників 

закладу. В учнів була можливість проводити уроки та ви-

конувати обов’язки директора (Медведєва А.), заступників 

директора (Юрченко В., Нестеренко І., Ніколаєва С.), практичного психоло-

га (Бикова О.), соціального педагога (Гончаренко Д.), майстрів, класних ке-

рівників та ін. На початку дня  проведено лінійку, де офіційно були призна-

чені заступники працівників. Потім учні провели засідання в кабінеті дирек-

тора, де вирішували організаційні питання та склали план роботи на день; 

перевірили явку учнів на заняття, санітарний стан кімнат у гуртожитку; заві-

тали до їдальні. Протягом дня учні, які займали посади, були повністю зану-

рені в роботу та з великою відповідальністю виконували поставлені завдан-

ня.    Решту учнів теж не оминуло свято. Викладачами на уроках були самі 

учні.  Усі отримали масу позитивних емоцій та приємних вражень! 

 Немає Нічого Неможливого для учнів  

ДНЗ “Сумський центр ПТО харчових технологій, торгів-

лі та ресторанного сервісу” 

    Ми всі різні - і це чудово! Ми народилися у різний час, 

у різних родинах, полюбляємо різну їжу та слухаємо різ-

ну музику. Але в нас є одне спільне – наша команда! Ми 

її основа, ми – це Рада лідерів учнівського самоврядуван-

ня. 
 Ми юні, але дуже активні. Ми вчимося один у од-

ного і ростемо разом. Ми всі рівні й цінуємо ідеї та думки кожного. Будь-яка 
думка висловлюється вголос. Кожна ідея має право на життя. Навіть сама, 
здавалося б, безглузда ідея - може виявитися геніальною. Ми живемо за пра-
вилом трьох літер «Н» - Немає Нічого Неможливого. Тому для ефективної 
діяльності органу учнівського самоврядування наша команда направляє свої 
зусилля на удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на 
якісне навчання, виховання духовності і культури учнів, зростання в учнів-
ської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу. 



Добрі справи лідерів Сумського округу 
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Щастя — це коли тебе розуміють 

 

Щоб краще зрозуміти один одного, потрібно 

побути на місці один одного. Учні Сумського 

центру ПТО з дизайну та сфери послуг 

7 грудня провели день учнівського самовряду-

вання – «День 

навпаки»  й 

отримали нові 

враження, вико-

нуючи завдання,  що  випадають на  долю  осві-

тян. Дублером директора Центру стала прези-

дент ради учнівського самоврядування Захарчен-

ко Оксана, дублером заступника з навчально-

виробничої роботи – Качан Едуард, заступником 

директора з навчально-виховної роботи – Ароян 

Сусанна. 

 Протягом цього дня, крім основних за-

вдань: проведення уроків та нарад, виробничих 

занять та організаційної роботи, були проведені 

акції, присвячені Дню учнівського самовряду-

вання:  

акція «Солодкі побажання викладачам» 

мала на меті підвищити настрій працівникам 

центру. Солодкими побажання були не тільки то-

му, що прикріплені до смачних цукерок, а й тому, 

що побажання були прикріплені з любов’ю та 

повагою лідерів;  

арттерапевтична акція «Долоньки єднання 

учнів центру», що мала на меті об’єднання учнів 

центру та подарувати позитивні емоції; 

акція «Сердечні побажання студентам» 

проводилась членами педагогічного колективу.  

 І, за традицією, проведено написання мі-

ні-творів “Якби я був директором” та “Солодкі 

ідеї”. Мета цих акцій —  поділитися пропозиці-

ями щодо покращення умов навчання та вихо-

вання. 

 На згадку про веселий та корисний день 

залишились позитивний досвід роботи, цікаві 

спогади та фото.  
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У Сумському вищому професійному учили-

щі будівництва і дизайну проведено акцію 

«16 днів проти насильства»  

Міжнародна правозахисна акція «16 днів 

проти насилля» розпочата у 1991 році. Іні-

ціатори обрали датою початку акції 25 лис-

топада - Міжнародний день боротьби з на-

силлям у ставленні до жінок та датою її за-

вершення - 10 грудня - Міжнародний день 

захисту прав людини. Дуже важливо знати 

правові основи запобігання різним проявам насильства, знати, що кожна лю-

дина є захищеною в нашій державі. Акція «16 днів проти насилля» розпоча-

лась зі створення інформаційних стендів «Ми проти насильства!». До уваги 

читачів було представлено бібліотечну виставку «16 днів проти насильства»,  

випущено інформаційну листівку «Ми проти жорстокого поводження з діть-

ми», проведено профілактичні бесіди щодо попе-

редження насилля, жорстокої поведінки в учнівсь-

кому середовищі. У рамках акції розповсюджено 

буклети «Знай свої права», відбулась акція 

«Червона стрічка» до Дня порозуміння з ВІЛ-

інфікованими, проведені виховні години з питан-

ня попередження розповсюдження ВІЛ/СНІДу. 

Про «СНІД: знати, щоб жити» 

У Сумському ВПУ будівництва і дизайну  про-

ведений інформаційний захід «СНІД: знати, 

щоб жити», присвячений Всесвітньому Дню 

солідарності з ВІЛ-позитивними людьми,          

організатором якого виступила активна        

молодь. Під час заходу учням була надана           

інформація про страшний недуг, означені шля-

хи профілактики 

СНІДу, пропагувався здоровий спосіб життя та 

високоморальна поведінка людини в суспільст-

ві. Слухачі дізналися про шляхи передачі ВІЛ 

та ознайомилися з міфами про СНІД. З учнями 

була проведена рольова гра «Як ВІЛ руйнує 

імунітет». Наприкінці спілкування слухачів 

проінформували про стан розвитку хвороби в 

цілому світі та в Україні зокрема. 

 Добрі справи лідерів Сумського округу 
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До Міжнародного Дня толерантності в  Сумському ви-

щому професійному училищі будівництва і дизайну про-

вели тематичну акцію 

   У рамках акції: 

випустили психологічну газету від кожної групи; 

організували книжкову виставку «Слово лікує, 

слово ранить»; 

провели акцію «Подаруй посмішку» та конкурс на 

найкращий «рецепт» толерантності; 

забезпечили діяльність «Пошти добрих слів», скриньки «Мені приємно 

тобі сказати, що…». 

  Учні закладу взяли участь у бліцопитуванні «Чи живе в моєму закладі 

толерантність?».  

 Результати цих заходів учасники навчального процесу змогли   побачити 

на «Вирощеному дереві толерантності».  

 

На формування здорового способу життя, 

відповідального ставлення до свого здоро-

в’я та духовного благополуччя оточуючих 

спрямовано проведення акції «Змінюй шкі-

дливе на солодке» у Сумському центрі ПТО 

харчових технологій, торгівлі та  

ресторанного сервісу 

  До акції радо залучилася значна кіль-

кість бажаючих змінити своє ставлення до 

пагубної звички. Учні віддавали останні ци-

гарки для того, щоб отримати смачненьку цукерочку. Такі заходи позитивно 

впливають на психологічний стан учнівського колективу, дають поштовх до 

зміни точки зору на шкідливі звички і просто викликають цікавість і посміш-

ку.    

 Звичайно, з повною упевненістю го-

ворити про те, що учні більше не будуть 

вживати тютюнові вироби, але маємо надію, 

що хоча б невеликий процент учнів все-таки 

замисляться над своїм способом життя та 

зроблять для себе вірні висновки.         

 Добрі справи лідерів Сумського округу 
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Тиждень національно-патріотичного виховання у Сумському хіміко-технологічному 

центрі професійно-технічної освіти  

 

У теперішній час кожен як може робить 

свій внесок для допомоги бійцям, що вою-

ють за мир на Сході України. Учні центру 

вирішили долучитися до акції «Допомога 

учасникам АТО» по збору пластикових 

кришок для виготовлення протезів та їх 

частин для воїнів  АТО. 

 

 

У рамках тижня  учні закладу зустрі-

лися з волонтерами Сумщини, з представни-

ками Сумського міського військового комі-

саріату з теми «Контрактна служба», відвіда-

ли ліцей-інтернат з посиленою військово-

фізичною підготовкою «Кадетський корпус» 

імені І.Г. Харитоненка.  

 

 

 

 

 

Організували виставку виробів декоративно-

прикладного мистецтва та технічної творчості «Тобі, 

Україно, присвячується!». 

 

 

Під час тематичного вечора «Українська вишивка» учні 

познайомилися з історією української вишивки, її зна-

ченням, сакральними символами, що втілені в ній. Дізналися, що вишивка кодує історію 

української нації та визначає силу і волю до незалежності. 

Вишиванку вишивала  

Навесні твою,  

В нитку мрію укладала  

І любов свою.  

Ніжну мрію, що шепоче  

Дивну казку в сні, 

Що цілує твої очі  

І співа пісні.  

Все найкраще в ній зібрала  

Із долин, із гір. 

І в мережку повкладала  

У хрещатий взір.  

Хай на серце тобі ляже,  

Наче цвіт в маю,  

І душі твоїй розкаже  

Про любов мою. 

 

 

 Добрі справи лідерів Сумського округу  Добрі справи лідерів Сумського округу 
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 Учнівська рада  Сумського вищого професійно-

го училища будівництва і дизайну  вшанувала тих, 

хто віддав своє життя заради української держав-

ності  

 Члени учнівського самоврядування є активни-

ми учасниками міських заходів. Одним із них була 

річниця Євромайдану. У листопаді країна відзначала річни-

цю Євромайдану, що започаткував Революцію гідності. Рево-

люція гідності, без сумніву, змінила країну. Але вона змінила 

і кожного з нас. Ми навчилися брати на себе відповідальність 

за свої вчинки, бути небайдужими. Найкращі учні навчаль-

ного закладу взяли участь в молодіжній акції «Тризуб пам’я-

ті» у сквері імені Т.Г. Шевченка та приєдналися до смолоски-

пної ходи до Дня Гідності від ТРЦ “Мануфактура” до вул. Соборної м. Суми. 

Напередодні Дня захисника України – свята, що 

відзначається в день святої Покрови Пресвятої 

Богородиці водночас з Днем Українського козацт-

ва, лідери учнівського самоврядування стали ініці-

аторами зустрічі з військовослужбовцями-

учасниками АТО України з батальйону «Айдар» 

 Воїни розповіли про те, як потрапили на вій-

ну, про свою військову спеціальність, бойові будні, про щоденний побут, про-

демонстрували військове спорядження. Під час неформальної розмови з учня-

ми бійці відповіли на безліч запитань. Та головне, у чому були єдині всі прису-

тні, – це розуміння необхідності оберігати свою рідну землю, стояти за неї сті-

ною, єднатися у відстоюванні національних інтересів України.  

Лідери учнівського самоуправління 

запросили до Сумського вищого професій-

ного училища будівництва і дизайну учас-

ника майдану, члена Сумської волонтерсь-

кої організації Зінченка Дмитра. Представ-

ник волонтерського руху розповів про події, 

що відбувалися на Майдані, зародження во-

лонтерського руху в часи нестабільності в 

Україні. Ознайомив присутніх з діяльністю 

громадського фонду «Суми», його структу-

рою, напрямками діяльності. Закликав ба-

жаючих підтримати програму Фонду. 

 Добрі справи лідерів Сумського округу 
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Наші справи: благодійність 

До благодійної акції долучилися майбутні 

електрогазозварники  

Акцію «Новорічний Миколай», мета якої – 

створити резерв крові для онкогематологіч-

ного відділення Сумської обласної лікарні, 

провели учні групи № 12, які навчаються на 

електрогазозварників–електромонтерів, а у 

вільний час витрачають на добрі справи, 

ДПТНЗ «Сумський центр професійно-

технічної освіти» та на чолі з класним керів-

ником Оксаною Титаренко 16 грудня завітали до Сумського обласного 

центру служби крові.   

 – У нас було завдання – вибрати для нашої групи напрямок для благо-

дійної акції «Добро починається з тебе», - розповідає Оксана Сергіївна. - Ми 

не раз чули про потребу хворих дітей у компонентах  крові, тому вибрали 

для себе такий напрямок – здати кров і врятувати чиєсь життя.  Адже вважа-

ємо, що це почесно, корисно і необхідно. На жаль, багато учнів нашої групи, 

які хотіли взяти участь у акції, ще не досягли повноліття. Тому з ними ми 

прийдемо пізніше – наступного року. Окрім того, коли стало відомо, що ми 

йдемо до центру служби крові, наш директор виявив велику зацікавле-

ність  і запропонував залучити до акції весь педагогічний колектив. Тому в 

найближчий час ми завітаємо сюди в повному складі – не лише з учнями, а 

й з майстрами та викладачами. 

 – Дуже приємно бачити серед донорів молодь, - каже завідуючий від-

діленням заготівлі крові СОЦСК Владислав Світайло. – Адже це означає, 

що молоді люди слідкують за своїм здоров’ям, розуміють свою відповідаль-

ність перед суспільством. Тому ми дуже вдячні і учням , і викладачам Сум-

ського центру професійно-технічної освіти і сподіваємося, що вони стануть 

нашими постійними відвідувачами.  



 День Святого Миколая для дітей-

сиріт із дитячого будинку  

 Чудовою традицією Сумського центру 

ПТО харчових технологій, торгівлі та ресто-

ранного сервісу стало щорічне відвідування 

вихованців дитячого будинку імені 

С.П.Супруна до дня Святого Миколая, де 

діти-сироти кожного року зі щирими усміш-

ками та відкритим серцем зустрічають                

учнів, які ті в свою чергу готують для діток 

концертну програму та солоденькі подарунки. 

  Так і в цьому році 20 грудня у стінах дитячого бу-

динку відбулося свято, в якому взяли участь учні  

Центру та вихованці Сумської духовної семінарії ім. ми-

трополита Володимира Сабодана. До дітей-сиріт завітав 

святий Миколай, та не сам, а з казковими героями, які 

бажали учням здоров’я, злагоди, лагідної вдачі та висо-

ких досягнень у навчанні. Концертна програма була на-

повнена запальними українськими танцями, веселими 

піснями, розважальними конкурсами та щирим гумором. Також Святий Мико-

лай підготував для діток-сиріт солоденькі та тепленькі подаруночки. Отець 

Анатолій,  духовний наставник, побажав дітям здійснення всіх найзаповітні-

ших мрій та Божого благословення.  

 Зустріч промайнула    

дуже швидко, принесла багато 

позитивних емоцій як вихован-

цям, так і гостям. Немає кра-

щої програми для життя дити-

ни, аніж добро, любов та щи-

Наші справи: благодійність 

Робота учнівського самоврядування в ДНЗ “Сумський центр ПТО харчових 

технологій, торгівлі та ресторанного сервісу” стоїть на рівні вагомості з            

навчальними предметами, адже саме ми, молоді та активні, розуміємо, як               

необхідно залучати учнів до проведення заходів та акцій. Саме завдяки таким 

формам роботи в учасників навчального процесу формуються та розвиваються 

комунікативні навички та здібності. Отже ми з упевненістю можемо стверджу-

вати, що учнівське самоврядування є, воно діє, головне пам’ятати - Немає           

Нічого Неможливого. 

Ніколенко Ярослав, Президент ради учнівського самовряду-

вання ДНЗ “Сумський центр ПТО харчових технологій, тор-

гівлі та ресторанного сервісу” 
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 Наші справи: волонтерство 

Допомагаємо волонтерській організації 

 Учні ДПТНЗ “Сумський центр професій-

но-технічної освіти” відвідали волонтерську ор-

ганізацію “ОМОФОР”, де займалися плетінням 

маскувальних сіток, за допомогою яких воїни 

АТО маскують військову техніку, бліндажі, тра-

ншеї тощо. 

 За 2 роки існування організації, волонте-

ри сплели 338 сіток. Виготовлення однієї сітки займає близько 3-5 днів, але 

все залежить від кількості людей. 

  Крім того, волонтери в'яжуть костюми для снайперів, які називаються 

“кікімори”. Одна “кікімора” плететься близько тижня. 

 Передають маскувальні сітки та костюми до зони АТО через волонте-

рів, або користуються послугами “Нової пошти”. 

 Учні із задоволенням брали участь у виготовленні сіток та костюмів, 

що стануть у нагоді нашим захисникам, славним воїнам АТО. Дізнались чи-

мало цікавого 

про роботу 

українських во-

лонтерів, які 

надають значну 

допомогу сол-

датам, які обо-

роняють нашу 

землю.  

 Наша ініціатива 

«Пиріжкова» перерва 

Цікаво, чи є така сім'я, в якій би не пекли смачну випічку? Ми, принай-

мні, таких родин не знаємо. Зате ми точно знаємо, що в будинку, де пахне пи-

рогами, завжди панує мир і злагода. У такому будинку вас радо зустрінуть, 

почастують і обдарують посмішкою. А пироги, приготовані в атмосфері доб-

ра і ласки, завжди здаються набагато смачніше. Так і в нашому навчальному 

закладі, ДНЗ “Сумський хіміко-технологічний центр ПТО” виникла ідея за-

початкувати «пиріжкову» перерву. Кожного дня після  другого уроку хол пер-

шого поверху наповнюється запахами ванілі, смачної скоринки, ароматного 

чаю і кави. На ці запахи після дзвоника поспішають учні з кожного навчаль-

ного кабінету. В учнів є можливість купити найсвіжішу булочку, найсмачні-

ший пиріжок, гарячий чай або каву. Випечені смаколики руками учнів і майс-

трів груп № 21 і 31 завжди ще теплі й дуже смачні. 
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Наші справи:   дотримання прав людини 

Дотримання прав людини – запорука гідного життя  

окремої людини і держави 

 

Тиждень правознавства, присвячений Декларації прав 

людини,  - складова всесвітнього визнання невід’ємних 

прав кожної людини і громадянина. У ДНЗ “Сумський 

хіміко-технологічний центр ПТО” заходи проведено за 

допомогою активних учнів, які входять до ради кабінету 

правознавства та ради гурто-

житку. Тому більшість заходів набули форми гри, змагання. 
Так відкриття тижня правознавства розпочато з вікторини 

«Історія однієї дати – 10 грудня 1948 р.» та флешмобу «Я 

маю право на…».  

Під час перерви учні переглянули на загальному мо-

ніторі фільм «Я людина, тому маю право» і відтворили пра-

ва людини в індивідуальних листівках, складених у форму 

серця. Також були озвучені міні-дослідження з історії ево-

люції прав людини.  

У рамках мандрівного фестивалю документального кіно про права людини Doc-

udayas ua. учні відвідали Сумський міський центр дозвілля молоді, де до Дня прав лю-

дини було організовано показ документального фільму «Заробітчанський шлях». 

 «Заробітчанський шлях» – документальна стрічка дослідниці Олени Федюк, яка 

останні 15 років займається дослідженням гендерних міграційних потоків за кордоном. 

У 2012 році Олена почала знімати фільми, намагаючись подолати міждисциплінарні 

бар’єри та передати гумор і суперечності міграційних історій. Її стрічки не про мігра-

цію як таку, а радше про складні людські емоційні та географічні подорожі. 

Фільм слідує за ходою чи не єдиної у світі заробітчанської прощі – 10-денного 

пішого паломництва з Самбора до Зарваниці, присвяченого і організованого українсь-

кими трудовими мігрантами та їхніми сім'ями. Під час ходи учасники,  багато з яких 

роками працюють в ЄС і лише іноді відвідують Україну, намагаються поділитися прав-

дою про їх досвід життя за кордоном, відновити зв’язок з їх відчуженими роками міг-

рації сім’ями. 

У гуртожитку проведено правовий брейн-ринг, його сценарій, конкурсні питан-

ня та завдання для вікторини «Права і закони у твоєму житті» розробили учениці Топо-

ля Анна, Безкопитна Анна та Бровкіна Аліна разом з вихователем Тверезовською А.М. 

Під час гри учні познайомилися з основними правами та обов’язками людини, міжна-

родними організаціями, що займаються питанням дотримання прав людини в усьому 

світі.  

Конкурс учнівських  плакатів «На захисті прав людини» 

став своєрідним дослідженням багатовікової історії боро-

тьби людства за права і свободи: за рівність гендерних 

прав, боротьбу проти расової дискримінації, людяне став-

лення до людей з особливими потребами. Учнівське журі 

плакат Баранцевої Руслани та Михайліченко Анастасії ви-

значило найзмістовнішим.  
 Конкурсні презентації до дня прийняття Декларації 

прав людини транслювалися на медійному екрані закладу. 

Учні шляхом голосування визначили переможця, ним став 

учень групи №16 Бойко Олександр. Крім творчого задоволення, учасники отримали ще 

й солодкі призи за участь у конкурсах.  
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