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Вибори –2016

Кандидати на керівні посади
обласної ради лідерів учнівського самоврядування ПТНЗ

Сумський округ
Я, Майборода Марія, народилася 12.12.1998. Отримала базову середню освіту в
Сумській спеціалізованій школі I-III ступенів № 17. У 2014 році вступила до ДНЗ
«Сумський хіміко-технологічний центр ПТО» та обрала професію «Оператор з
обробки інформації та програмного забезпечення». Зараз навчаюся на другому
курсі, займаю посаду віце-Президента учнівського самоврядування центру. Беру
активну участь в організації та проведенні позаурочних заходів. Займаюся співом,
виступаю на концертах, а також в ролі ведучої на різних конкурсах, вечорах,
розважальних заходах. Люблю вишивати бісером. Особливо захоплююсь
психологією і у майбутньому мрію стати психологом.
Програма дій:
1. Організовувати різноманітні заходи та акції з метою забезпечення екологічного
благополуччя.
2. Спонукати молодь до активного громадського життя та вести здоровий спосіб життя.
3. Сприяти поширенню волонтерського руху серед учнівської молоді Сумщини.
Я, Терещенко Віталій, навчаюсь в ДПТНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти» за
спеціальністю
«Електрогазозварник.
Електромонтер
з
ремонту
та
обслуговування
електроустаткування» на другому курсі. За характером веселий, комунікабельний
цілеспрямований, активно приймаю участь у громадському житті групи та
центру. А в майбутньому вступатиму до СумДУ.
Захоплююсь написанням віршів, пісень, музики. Зараз працюю над піснею про
маму. У квітні цього року планується випуск першого альбому, до якого входить
18 пісень. Також проходять зйомки першого кліпу.
Програма дій:
1. Захист мети та інтересів учнів.
2. Участь у формуванні громадської думки про учнівську молодь як реальну силу
і стратегічний ресурс розвитку українського суспільства.
3. Залучення учнів до вирішення всіх питань, пов’язаних з підготовкою
висококваліфікованих фахівців.
4. Розробка пропозицій по підвищенню якості освітнього процесу з урахуванням
наукових і професійних інтересів учнів.
Я, Марочкіна Марина, народилася 31.10.1999. Моя Батьківщина - Великописарівський р-н, с.Рябина.
Навчаюсь на ІІ-ому курсі ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну» за
професією «Перукар (перукар-модельєр)». У 2015 році отримала диплом за І місце у Всеукраїнському
конкурсі ESTEL «Снігова королева 2015» серед студентів навчальних закладів з
перукарського мистецтва. Цього ж року була нагороджена Грамотою за ІІ місце у
змаганнях з баскетболу серед команд дівчат ПТНЗ у залік міської спартакіади. У
Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика зайняла ІV місце.
Отримала Грамоту за ІІ місце з баскетболу за програмою ХХІХ обласної
спартакіади учнів ПТНЗ серед дівчат у І групі, Диплом за ІІІ місце у ІІ етапі
Всеукраїнських олімпіад з правознавства серед учнів ПТНЗ. Нині займаю посаду
заступника президента учнівського самоврядування та виконую обов`язки
старости групи. Моїми вподобаннями є футбол, баскетбол, вишивання бісером
картин, сценічне мистецтво.
Програма дій:
1. Упровадження проекту «Жити в гармонії з собою і світом».
2. Реалізація оздоровчих заходів «Здоровий спосіб життя – твій вибір».
3. Здійснення благодійної діяльності «Допоможи ближньому…».
4. Проведення тренінгів «Ефективне спілкування» для вдосконалення навиків у прийнятті
конструктивних рішень серед учнівської молоді.
5. Проведення навчальних модулів «Зроби крок у світ своїх прав» для формування активної
громадської позиції.
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Вибори –2016

Сумський округ
Я, Бичко Анна, мені 17 років, народилася в м. Охтирка. Навчаюся в ДНЗ
«Сумський центр професійно-технічної освіти харчових технологій
торгівлі та ресторанного сервісу» на ІІ-му курсі за професією «Кухар,
кондитер». Моя професійна мрія - відкрити власний ресторанний комплекс із
кухнею різноманітних країн світу. Адже я полюбляю готувати не тільки для
себе, а й для оточуючих людей, тому в майбутньому, мій заклад будуть
відвідувати не тільки для того, щоб втамувати голод, а й щоб скуштувати та
відчути насолоду від моїх страв, які я готуватиму з усією любов’ю. Моє хоббі –
це заняття для душі: перегляд цікавих кінофільмів, читання книг
психологічного напрямку, опановування гри на гітарі та довгі розмови з
найкращою подругою і мамою. Не дивлячись на те, що я полюбляю спокійне
проводження часу, це не заважає брати активну участь у житті Центру: у своїй
групі я займаю посаду старости, беру участь у масових заходах, олімпіадах.
Також я вважаю себе “драйвовою” людиною, адже полюбляю шалену швидкість, відчуття польоту,
активний відпочинок з друзями на природі. За мою вірність і любов до собак, легкість у спілкуванні,
мої найближчі друзі вважають мене душею компанії.
Програма дій:
1. Організовувати групи волонтерів для допомоги дитячим будинкам, людям похилого віку та
тяжкохворим.
2. Додати до нашого міста більше душі: відновлення фортепіано в центі міста, проведення вечорів
сучасної та сучасно-обробленої музики, декламування віршів та інше біля Альтанки.
3. Відкриття закладів, у яких буде висвітлена історія м. Суми (тематичні кафе, кав’ярні, ресторани в
національному стилі).
4. Додати більше секцій для занняття спортом та музикою, танцями та освітою у закладах ПТНЗ.
5. Організувати групи молоді для прибирання і озеленення парків та алей.
Я, Захарченко Оксана, народилася 07.04.1993 у м.Велика Писарівка. У 2010 році закінчила
Великописарівську спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу І.М. Середи та
вступила до Сумського державного педагогічного університету ім.
А.С.Макаренка на факультет “Педагогіка та практична психологія”. У червні
2015 року закінчила магістратуру за спеціальністю “Практичний психолог,
викладач психології у ВНЗ”. Під час навчання в університеті закінчила курси:
«Ораторське мистецтво» і «Тайм-менеджмент», пройшла велику кількість
психологічних тренінгів, конференцій, в тому числі міжнародних, таких як
«Психологія спілкування з елементами НЛП», «Особистість в кризових
ситуаціях життя», «Етнопсихологія» тощо. Після закінчення навчання з’явився
час для здійснення ще однієї мрії – стати перукарем. У вересні 2015 року я
вступила до ДПТНЗ «Сумський центр ПТО з дизайну та сфери послуг» на
навчання за професією “Перукар (перукар-модельєр), візажист”. У жовтні мене
обрали президентом Ради учнівського самоврядування Центру. Протягом
навчання, будучи президентом, я організувала низку цікавих заходів:
Туристичний зліт, День учнівського самоврядування, Свято Хелоуіну, тренінг
«Лідер і лідерство», акції «Шлях до толерантності» та «Моя життєва мотивація», випустила буклет
для учнів-активістів навчальних груп «Лідер у тобі», підготувала матеріали для «Рушника єднання»
центру. Моя мета - робити людей гарними, відкритими, задоволеними. Я впевнено йду до своєї мрії,
адже знання психології та вміння з перукарської майстерності - основа успішної діяльності у сфері
побуту.
Програма дій:
1. Розповсюдження досвіду роботи Служби порозуміння центру серед лідерів області з метою
налагодження позитивних стосунків між однолітками, сприяння формуванню позитивної
атмосфери в учнівських колективах.
2. Організація та проведення спільних заходів учнів-лідерів щодо патріотичного виховання учнівської
молоді.
3. Згуртування учнів-лідерів навколо спільної справи щодо формування уявлень про здоровий спосіб
життя.
4. Розповсюдження роздаткових матеріалів про проведену роботу серед учнів-лідерів.
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Вибори –2016

Сумський округ
Я, Ткаченко Анастасія, народилася 30.07.1999. Навчаюся на І-му
курсі ДНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва та
автотранспорту» за професією «Контролер харчової продукції
(виробництво молочних продуктів), контролер харчової продукції
(виробництво м’ясних та рибних продуктів), лаборант хімікобактеріологічного
аналізу».
Являюся
головою
учнівського
самоврядування училища. Беру активну участь у позакласних заходах.
Займаюся волонтерською діяльністю. Спільно з правозахисною
організацією Amnesty International на базі училища, провели Марафон
написання петицій із захисту прав людини. Намагаюсь реалізовувати
себе в інформаційних технологіях. Ініціювала створення сторінки
навчального закладу в Instagram, також я кореспондент та учасниця
гуртка «Журналістика», публікую свої статті на сайті навчального закладу. Займаюсь
хореографією, бісероплетінням та спортом, захоплююсь футболом та катанням на лижах.
Найголовніше в людях ціную порядність, чесність та комунікабельність і вважаю, якщо ти
хочеш змінити світ на краще, то потрібно починати з себе.
Програма дій:
1. Взяти участь в оновленні експозицій у «Музеї Героїв» навчального закладу.
2. Підтримання позитивного іміджу ДНЗ «Сумське ВПУ будівництва та автотранспорту» в
соціальних мережах.
3. Організувати серед учнів закладу секцію по створенню виробів ручної роботи.
4. Організовувати зустрічі відомих та успішних особистостей Сумської області з активом
навчального закладу.
5. У рамках роботи волонтерського загону організувати допомогу ветеранам Другої
світової війни та ветеранам праці.
Я, Пашук Ілля, народився 05.01.2000. Навчався в Хотінській спеціалізованій школі І-ІІІ
ступенів. У 2015 році вступив на навчання до ДПТНЗ «Хотінський професійний
аграрний ліцей» за професією «Електрогазозварник, слюсар з
ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів (категорія
«С»)», зараз навчаюся на І курсі. Брав участь у ІІ етапі VІ
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів ПТНЗ, у ІІ
етапі XVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра
Яцика серед учнів ПТНЗ та у ІІ етапі XV Всеукраїнського конкурсу
учнівської
творчості
в
номінації
«Історія
України
та
державотворення» серед учнів ПТНЗ – в усіх конкурсах посів ІІІ
місце. Активний учасник художньої самодіяльності, декади професій,
учнівського самоврядування в ліцеї.
Програма дій:
1. Створити команду активних та небайдужих учнів, яка буде впроваджувати
демократичні принципи управління.
2. Активізувати роботу волонтерських загонів, залучати якомога більше учнів до
допомоги учасникам АТО та їх сім’ям.
3. Сприяти підвищенню правової культури учнів.
4. Створювати систему підтримки позитивних справ та ідей, не забуваючи про вживання
дієвих засобів до учнів-порушників, проводити з ними та їх батьками бесіди, запрошувати
на раду профілактики.
5. Сприяти створенню системи рейтингу груп щодо успішності та участі в позакласних
заходах.

4

Вибори –2016

Сумський округ
Я, Саєнко Юлія, народилася 20.09.1998. Навчаюся в ДНЗ «Сумське
міжрегіональне вище професійне училище». Є Головою Ради учнівського
самоврядування. Здобуваю професію «Кухар, кондитер».
Займаюсь спортом, відвідую гурток художнього читання, пишу сценарії до свят,
які проводяться у навчальному закладі (посіла І місце в конкурсі «Таланти
профтехосвіти – 2015» за написання сценарію).
Програма дій:
1. Сприяти вихованню почуття національної гідності
2. Формувати в однолітків високу патріотичну свідомість, почуття любові до
України, пошани до видатних її діячів
3. Сприяти формуванню правової свідомості у учнів
4. Пропагувати здоровий спосіб життя серед учнівської молоді.
5. Сприяти утвердженню принципів загальнолюдської моралі: любові, доброти, справедливості,
милосердя

Північний округ

Я, Рак Анастасія, народилася 25.09.1998, навчаюся на ІІ курсі Навчального закладу –
Відокремленого структурного підрозділу «Шосткинський професійний
ліцей Сумського державного університету» за спеціальністю «Лаборант
хімічного аналізу».
Досвід в учнівському самоврядуванні – 2 роки (заступник голови учнівського
самоврядування Ліцею).
Хобі – вишивка бісером, малювання.
Активна життєва позиція – старт в успіх. Моє життя суцільна низка подій. Я
то злітаю, то падаю, то знаходжу, то втрачаю... Я не можу ні чого не робити, я
повинна про щось дізнаватись, чомусь навчатись.
Програма дій:
1. Щільно працювати з громадськими організаціями.
2. Проводити тренінги та майстер-класи для навчання лідерів учнівського
самоврядування.
3. Підвищити статус обласної учнівської ради шляхом вивчення досвіду роботи органів самоврядування
міст України.
4. Взаємодія з міською владою. Запрошення в почесні члени учнівської ради депутатів обласної ради.
5. Проводити тематичні вечори, олімпіади та конкурсні програми для виявлення обдарованих учнів.
Я, Демченко Наталія, народилася 10.12.1997 в м.Шостка. Навчаюсь у ДНЗ «Шосткинський
центр професійно-технічної освіти» за професією «Перукар (перукар-модельєр), манікюрник,
педикюрник».
Я впевнена в тому, що досягнення людиною бажаного залежить від її
активної життєвої позиції, намагання зробити все, що в її силах, задля того,
щоб мрія стала реальністю.
З 12 років я займаюсь в театрі-студії естрадної пісні «Мікс». Я активна, бо
не стою в стороні від колективних заходів. З задоволенням беру участь у
громадському житті і підтримую свій навчальний заклад. У 2014 і 2015
роках я отримала дипломи за ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі ESTEL
«Снігова королева» серед учнів ПТНЗ з перукарського мистецтва. У
обласному конкурсі «Учень року - 2015» отримала перемогу в номінації
«Гордість профтехосвіти». У 2016 році я є стипендіатом голови Сумської
облдержадміністрації.
Програма дій:
1. Зберегти найкращі традиції навчальних закладів.
2. Щороку організовувати «День самоврядування» у навчальних закладах.
3. Активізувати волонтерський рух серед учнівської молоді.
4. Організовувати заходи, конкурси, змагання, надаючи можливість розкрити свій талант кожному
учню.
5. Всебічно розвивати взаємовідносини з місцевими органами самоврядування.
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Вибори –2016

Північний округ
Я, Антипенко Анна, народилася 1998 року, навчаюся на ІІ курсі ДПТНЗ
«Шосткинське вище професійне училище» за професією «Кухар,
кондитер». Займаю посаду Президента ради учнівського самоврядування
училища.
Захоплююся танцями та співом, беру активну участь в усіх заходах, що
проходять на рівні училища та міста. Є членом волонтерської громадської
організації м. Шостка «Щастя в долонях».
Програма дій:
1. Активізація роботи волонтерської організації Шосткинського вищого
професійного училища «Небайдужі серця».
2. Організація тісної співпраця з волонтерською організацією м. Шостка «Щастя
в долонях» та підтримка їх проектів у закладах освіти.
3. Продовжувати роботу над проектом «Пам'ять жива», присвяченому загиблим

воїнам АТО.
4. Зміцнити корпоративний дух училища, аби кожен відчув себе невід'ємною часткою великої родини.
Вважаю, що така програма дій зміцнить наш колектив і створить гарний імідж нашому закладу в
місті та в області в цілому.
Я, Бандура Наталія, учениця І курсу ДПТНЗ «Зноб-Новгородський
професійний аграрний ліцей», навчаюся за професією «Плодоовочівник,
продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів». З
03.09.2015 на засіданні членів Ради учнівського самоврядування ліцею була
обрана заступником голови. Дуже відповідальна, комунікативна, розсудлива,
творча людина. Була ініціатором благодійної акції «Турбота» (привітання
учителів-пенсіонерів з Днем учителя), допомагала в конкурсі фотоаматорів «Моя
Україна», брала участь у всіх концертах та святах, що відбувалися в ліцеї. Маю
на меті сприяти розвитку учнівського самоврядування, відстоювати та захищати
права учнів, сприяти зміцненню доброзичливих, дружніх стосунків між
викладачами та учнями ліцею. Виконувати свої обов'язки в інтересах колективу
ліцею, підносити авторитет і захищати інтереси нашого навчального закладу.
Програма дій:
1. Організація та проведення державних свят.
2. Проведення акції «За чисте довкілля».
3. Участь у проекті «Молодь обирає здоров’я».
4. Участь в операції «Ветеран живе поруч».
5. Допомога у організації випускних вечорів.
Я, Морозова Дана, народилася 06.11.1998, навчаюся на II курсі ДПТНЗ «Свеський професійний
аграрний ліцей » за професією «Плодоовочівник. Кухар».
Займаю посаду Президента ради учнівського самоврядування ліцею.
Організовую змістовий відпочинок учнів у позаурочний час, залучаючи їх до
проведення вечорів відпочинку, дискотек , спортивно-оздоровчих заходів,
полюбляю малювати, пишу власні вірі.
Моє життєве кредо: в житті немає нічого неможливого .
Мій власний секрет успіху: Завтрашній день залежить тільки від нас самих.
Програма дій:
1.Уміння будувати своє життя в сучасних умовах.
2.Бажання працювати на користь суспільства.
3.Активність і ініціативність у діяльності учнівського самоврядування.
4. Організовувати групи волонтерів для допомоги учасникам АТО, людям
похилого віку.
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Вибори –2016

Центральний округ
Я, Переляйне Олександр, народився 13.05.2000 в м. Донецьк. Так склалося,
що наша сім’я була змушена переїхати в м. Конотоп. Зараз я навчаюся на І
курсі ДПТНЗ «Конотопське вище професійне училище» за професією
«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування».
На перших зборах мене обрали старостою групи. Для мене це дуже
відповідально і почесно. Це доручення мені подобається і я виконую все з
задоволенням. Вважаю своїм головним обов’язком – об’єднати всіх хлопців
в групі і зробити все, щоб ми сталі найкращими друзями. Займаюся
технічною творчістю, легкою атлетикою, відвідую радіотехнічний гурток,
люблю малювати.
Програма дій.
Якщо я увійду в обласну раду лідерів учнівського самоврядування, то я буду

намагатись:
1. Організовувати навчання лідерів учнівського самоврядування, бо цього нам дуже на вистачає.
2. Піднімати питання про організацію відпочинку в «Ровеснику» не тільки соціально незахищених
учнів, але і всіх бажаючих учнів.
3. Займатися організацією туристичних змагань.
4. Цікаво було би зустрітися «Радами» на різноманітних змаганнях.
5. Проводити такі заходи, щоб мешканці нашої області пишались учнями профтехосвіти.

Я, Віхнич Юлія, учениця ІІІ курсу, групи № 9 ДПТНЗ «Конотопський
професійний ліцей» вже другий рік є президентом учнівського
самоврядування ліцею.
Як президент учнівського самоврядування, відвідую засідання міського
клубу лідерів учнівського самоврядування відділу міської ради у справах
молоді і спорту. Саме там навчають працювати в команді, організовувати
роботу центрів і координувати роботу учнівського самоврядування в ліцеї.
Необхідних знань і вмінь я набуваю і від педагогів, які підтримують
ініціативи лідерів учнівського самоврядування ліцею та допомагають у
роботі.
Робота учнівського самоврядування в нашому ліцеї сприяє розвитку в
учнів самостійності, ініціативи, творчої самореалізації особистості. За попередні роки нами
розроблена відповідна документальна база, створена не тільки структура, а й деякі напрацювання.
Щороку проводимо звітно-виборчі збори.
Програма дій:
1. Упровадження інноваційних технологій
2. Активізація роботи Міністерств учнівського самоврядування.
3. Проведення змістовного дозвілля учнівської молоді, спортивних змагань, ігор, фестивалів, свят,
природоохоронних акцій та операцій щодо збереження ліцейного майна, трудових десантів.
4. Впровадження в структуру учнівського самоврядування « Служби порозуміння».
5. Робота волонтерського загону.
6. Співпраця з учнівським самоврядуванням навчальних закладів міста, з метою орган ізації спільних дій
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Я, Троцько Галина, народилася 04.09.1994 в м.Білопілля. Навчаюся на ІІ
курсі Державного навчального закладу «Білопільське вище професійне
училище» за професією «Штукатур, маляр, лицювальник-плиточник». З
2015 року займаю посаду Президента ради учнівського самоврядування
училища. Відповідальна, комунікативна, розсудлива, творча людина. Моє
кредо: «Життя – це постійний рух, нові цікаві знайомства і
взаємодопомога. Маю активну життєву позицію.
Програма дій:
1. Вивчення кращого досвіду роботи органів учнівського самоврядування.
2. Проведення комунікаційних тренінгів та майстер класів по вирішенню
конфліктів в училищному середовищі.
3. Проект «Учні за здоровий спосіб життя».
4. Реалізація пріоритетних напрямків.
«Не кажи світові про те, що ти хочеш зробити – покажи, як ти робиш».

Вибори –2016

Центральний округ
Я, Кіщік Марк, народився 08.01.1999 в м. Путивль. Навчаюся на ІІ курсі
ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей» за робітничою професією
«Маляр, штукатур, лицювальник-плиточник». Я - людина активної
громадянської позиції, з 2014 року був заступником лідера учнівського
самоврядування, у 2015 році обраний на посаду голови. Розпочинаючи свою
роботу, я чітко усвідомлював, що для того щоб вести за собою інших,
необхідно самому рухатись вперед, не зупиняючись. Саме тому я намагаюсь
бути прикладом для всіх, а свою роботу будую за принципом «Працювати з
креативом, відпочивати з позитивом». За час мого перебування на посаді,
мною були організовані та проведені - вечори відпочинку: «Осінній бал»,
«Helloween», «Новорічний маскарад», «День Святого Валентина», акції: «На
зустріч мрії» допомога онкохворим дітям «Допоможи тим, хто поряд» до Дня
інваліда; «Серце до серця» та «Святий Миколай» допомога сиротам,
«Зробимо Україну чистою!», спортивні змагання з волейболу, футболу,
тенісу, тиждень учнівського самоврядування. З метою формування національно патріотичної
свідомості учнівської молоді в бібліотеці закладу був створений національній куточок
«Шевченківська хата». Наразі я співпрацюю з органами місцевого самоврядування, активно беру
участь в районних заходах, є заступником голови молодіжної організації міста та президентом
Євроклубу.
Програма дій:
1. Виховання національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу шляхом пошукової роботи
та збагачення національного куточка.
2. Створення нового волонтерського загону «Надія» з метою допомоги дітям-інвалідам інтегруватися
в середовище ровесників”.
3. Співпраця з громадськими організаціями, участь у культурному відродженні України, у розбудові
держави.
4. Упорядкування меморіалів та пам’ятників Другої світової війни
5. Участь у профорієнтаційній роботі з метою пропагування престижу робітничих професій.
Я, Кекух Евгенія, учениця ІІ курсу ДПТНЗ «Конотопський професійний аграрний ліцей».
Другий рік є президентом учнівського самоврядування ліцею. Результатом моєї роботи є створення
«Центрального осередку» на базі навчального закладу до якого входять
активісти інших навчальних закладів. Робота учнівського самоврядування в
нашому ліцеї сприяє розвитку в учнів самостійності, ініціативи, творчої
самореалізації особистості. За попередні роки нами розроблена відповідна
документальна база, створена не тільки структура, а й деякі напрацювання.
Щороку проводимо звітно-виборчі збори. Учнівське самоврядування в ліцеї
організовує культурно-масові справи, свята та вечори відпочинку; організовує
допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки, залучає учнів
до гуртків, надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів,
проводить заходи, направлені на підвищення якості знань учнів тощо;
допомагаємо у проведенні різних спортивних акцій, турнірів, туристичних
змагань і походів, пропаганді здорового способу життя учнівської молоді;
надає допомогу педагогічному колективу ліцею у вихованні свідомої
дисципліни, дотриманні учнями правил для учнів, організовуємо чергування
груп по навчальному закладу; допомагаємо одиноким літнім людям, ветеранам Другої світової війни,
інвалідам, проводимо доброчинні заходи. Лідери навчальних груп беруть активну участь у роботі
волонтерського загону. Розвиток учнівського самоврядування навчальному закладі допомагає
вирішити головну проблему виховної роботи: «Виховання гідного громадянина України».
Програма дій:
1. Упровадження інноваційних технологій в організацію роботи учнівського самоврядування.
2. Активізація роботи Міністерств учнівського самоврядування.
3. Проведення змістовного дозвілля учнівської молоді, спортивних змагань, ігор, фестивалів, свят,
природоохоронних акцій та операцій щодо збереження лілейного майна, трудових десантів.
4. Випуск ліцейної газети «Наше життя».
5. Упровадження в структуру учнівського самоврядування « Служби порозуміння».
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Вибори –2016

Південний округ
Я,

Олондар Ілля, учень ІІ курсу ДНЗ «Охтирський центр професійнотехнічної освіти». Здобуваю професію кухаря. Голова учнівського
самоврядування
навчального
закладу.
Вважаю,
що
найголовніше,
найпрекрасніше в житті кожної людини – це любов. З неї все починається:
любов до батьків, до рідного краю, до обраної професії.
Завжди мріяв побачити світ і тому обрав професію кухаря. Знайомлячись з
кухнею народів світу, ніби подорожую різними країнами, вивчаю їхню
культуру, менталітет.
Хоч найголовнішим моїм захопленням є кухарська справа, я активно
займаюся спортом. Захищаю честь збірної команди м. Охтирка з хокею.
Дуже люблю музику, українську пісню, граю на гітарі і є одним із
найактивніших учасників вокального гурту «Всі рівні», хореографічного
колективу «Експресія» в Охтирському центрі ПТО.
Постійно займаюся організацією благодійних акцій та волонтерською роботою.
Разом з іншими активістами ми сплели маскувальні сітки, зібрали та передали
святкові подарунки для воїнів батальйону «Айдар» та військовослужбовців Охтирського інженерного
полку, які знаходяться в зоні АТО. Надіслали необхідні для навчання канцтовари дітям Авдіївської
школи в Донецькій області. Ведемо постійну співпрацю з громадською волонтерською організацією
«Ангел-Охоронець». Пишаюся довірою всіх учнів Охтирського центру професійно-технічної освіти,
які обрали мене головою учнівського самоврядування та перемогою у І етапі конкурсу «Учень року2016» у номінації «Лідер року».
Програма дій:
1. Працювати на користь рідної України.
2. Розвивати дружні стосунки та об'єднувати усіх учнів професійно-технічної освіти навколо певної
суспільно корисної справи.
3. Керуватися принципами співпраці, взаємовиручки, взаємоповаги.
4. Створювати такі умови в діяльності Ради учнівського самоврядування, щоб кожен учень відчував
себе потрібним, корисним, здібним, упевненим у своєму успіху.
Я, Стрижевська Олександра, навчаюся на ІІ курсі в ДПТНЗ «Роменське вище професійне
училище» за професією «Кухар, кондитер». У 2016 році отримала стипендію голови Сумської
обласної державної адміністрації. Нагороджена двома бронзовими медалями та
двома дипломами третього ступеню Першого Міжнародного кулінарного
фестивалю «BESTCookFEST 2015».Президент учнівського самоврядування
училища з грудня 2015 року. Я, активна учасниця громадського життя
навчального закладу та гуртків художньої самодіяльності. Лауреат училищного
конкурсу «Учень року».
Впевнена в собі і працюю над собою. Участь в житті училища потрібна мені
самій. Вважаю, що учнівське самоврядування несе великий потенціал для
розвитку особистості та навчального закладу. Намагаюся бути лідером по
життю та мрію стати українським ресторатором.
Програма дій:
1. Заохочувати учнівську молодь до активної участі в суспільно громадській
діяльності.
2. Ініціювати соціально-значущі молодіжні проекти, програми та брати участь
в їх реалізації.
3. Формувати громадську думку та позитивний імідж про учнівське самоврядування навчальних
закладів ПТНЗ області.
4. Розвивати учнівське самоврядування в навчальному закладі та удосконалювати його форми та
методи роботи.
5. Виступати ініціатором у проведенні акцій, конкурсів, фестивалів.
Лідери, разом ми зробимо наші учнівські роки яскравими та незабутніми!
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Вибори –2016

Південний округ
Я, Мальцев Олександр, народився 10.05.1999 у селі Синівка
Липоводолинського району Сумської області. У подальшому
проживав у с.Колядинець, що за 10 км від рідної Синівки. Там і
закінчив 9 класів. В 2014 році вступив на навчання до ДПТНЗ
"Синівський професійний аграрний ліцей" за професією
“Слюсар, механізатор, водій”. Навчаючись в ліцеї, беру активну
участь у його позакласному житті. Активна позиція – це мій
життєве гасло. Неодноразово брав участь у конкурсах художнього
читання, був переможцем конкурсу «Інтелектуал», посів ІІІ місце в
2015 р. в конкурсі «Учень року», також я є активним учасником
художньої самодіяльності, спортивних змагань. Ліцей для мене –
це рух життя, це інтелектуальний і фізичний розвиток, це – центр
навчання й спілкування. Дорога, яку я обрав для майбутнього –
упевнене спрямування до досягнення своєї мети. А моя мета –
навчання у вузі, успішна робота.
Сьогодні я прикладаю максимум зусиль для здійснення мрій і перетворення їх в
реалії.
Програма дій:
1. Оформити клумбу з національною символікою.
2. Озеленити територію та приміщення навчального закладу.
3. Оформити дошку досягнень учнів та викладачів навчального закладу.
4. Оновити куточок «Нас вибрала доля».
5. Створити пункт допомоги воїнам АТО.
Я, Бойко Тетяна, мені 19 років. Родом я із м. Ромни. Навчаюся на ІІ-му курсі
ДПТНЗ «Глинський професійний аграрний ліцей» за професією
«Кухар, продавець продовольчих товарів». Моє хоббі – це заняття
для душі: перегляд цікавих кінофільмів, читання книг
психологічного напрямку або фантастики, слухання музики,
люблю співати. Полюбляю спокійне проводження часу, однак це не
заважає брати активну участь у житті Центру: у своїй групі я
займаю посаду старости, беру активну участь в усіх заходах, що
проходять на рівні ліцею і мені це дуже подобається. Моє кредо:
Не претендуй, а будь! Завжди іди до цілі! Не обіцяй, а дій! Менше
слів, доводь на ділі! Не мрій, а здійснюй, і плануй! Організовуй!
Виконуй! Пропонуй!
Програма дій:
1. Заохочувати активістів та відмінників преміями (за рахунок
штрафів, порушень дисципліни).
2. Випускати щотижневу газету із висвітленням проблем ліцейного життя.
3. Найкращі групи, нагороджувати туристичними походами, екскурсіями.
4. Я зобов’язуюсь організувати цікаве позакласне життя учнів!
Лідер учнівського самоврядування – це в першу чергу такий же учень як і всі інші, тільки він
повинен знати та розуміти всіх учнів нашого ліцею. Влада в його руках, не є спосіб
виділитися, або заставити когось втілювати чужі ідеї, це величезна відповідальність за
благополуччя теперішнього та майбутнього учнів!

10

Вибори –2016

Південний округ
Я, Медведь Віолетта, народилася 17.07.2000 в м. Лебедин Сумської

області. Навчаюся на першому курсі ДПТНЗ «Лебединське вище
професійне училище лісового господарства» за професією «Кухар,
кондитер». Займаю посаду заступника голови учнівського
самоврядування училища. Захоплююся співом та танцями, беру
активну участь в усіх заходах, що проходять на рівні училища та
міста. Хоббі – садівництво. Вважаю себе цілеспрямованою,
самодостатньою, наполегливою. Я - патріот рідного краю, України.
Живу за гаслом: «Шукай, придумуй, пробуй, говори. Читай, пиши і
мислячи твори».
Програма дій:
1. Активна участь у проведенні заходів з метою виявлення та підтримки творчих здібностей
учнів, пропаганди здорового способу життя та національно-патріотичної свідомості.
2. Продовжувати роботу над проектом «Героям Слава!», присвяченому учням-випускникам,
що брали участь в зоні бойових дій АТО.
3. Організовувати благодійну допомогу сім’ям загиблих воїнів в АТО. Надавати
волонтерську допомогу учасникам АТО, ветеранам праці училища та війни.
4. Співпраця з громадськими об’єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності,
співпраця з педагогами та батьками.
5. Формувати в учнів екологічної культури, прагнути до життя в гармонії з природою.
Проведення акцій «За чисте довкілля», «Посади дерево», озеленення навчальних
приміщень, створення на клумбах з квітів патріотичних композицій.
6. Спільна співпраця з депутатами обласної ради, та народними депутатами України у
вирішенні питань професійної освіти.
Я, Соломко Вероніка, народилася 28.09.1999, навчаюся на ІІ курсі ДПТНЗ
«Краснопільське професійно-технічне училище» за професією «Муляр. Штукатур.
Лицювальник-плиточник».
З вересня 2015 року я очолюю Раду учнівського самоврядування
училища. Я - активна, відповідальна, цілеспрямована, постійно
самовдосконалююсь. Ціную доброзичливість і порядність у
стосунках між людьми. Я творчо підходжу до всіх справ. Згуртовую
учнів для підготовки і проведення заходів, виступаю в якості
ведучої, озвучила відео-ролик про училище, виступаю у складі
агітбригади. Найбільше захоплення – вокальний спів. Брала участь
в обласному конкурсі «Таланти профтехосвіти».
Програма дій:
1. Об’єднувати учнів у виявленні патріотичної свідомості, міцної
громадянської позиції, готовності долучитися до боротьби за українську державність.
2. Турбуватися про підтримання позитивного іміджу навчального закладу.
3. Створення в учнівському колективі дружньої атмосфери взаємодопомоги і довіри.
4. Нести добро іншим через добрі справи.
5. Пропагувати здоровий спосіб життя.
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Вибори –2016

Південний округ
Я, Груздьов Максим, 2000 року народження, учень 14 групи
ДПТНЗ «Недригайлівське вище професійне училище». Моя
майбутня професія – «Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, водій автотранспортних засобів (категорія
«С»)». Постійне доручення радник центру дисципліни і порядку.
Середній бал у навчанні – 8,8. Мої улюблені предмети: алгебра,
геометрія, біологія, хімія, фізична культура. Беру участь у
громадській і суспільно-корисній роботі групи та навчального
закладу. Активний учасник спортивних змагань. Люблю грати в
теніс, футбол, волейбол і баскетбол. Займаюся в гуртку з волейболу
та гуртку з танців, секції з дзюдо. Неодноразово був призером
спортивних змагань із різних видів спорту, обласного та районного
рівнів. Отримував Губернаторську стипендію за участь та зайняті
призові місця у Всеукраїнських змаганнях з дзюдо та є
багаторазовим переможцем танцювальних конкурсів. Маю багато друзів, володію
лідерськими та організаторськими здібностями. Староста 14 групи. Маю зразкову поведінку.
Програма дій:
1. Захищати права та інтереси учнів.
2. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань учнівської молоді.
3. Забезпечити повноцінну роботу кожного з складових центрів учнівського самоврядування.
4. Брати активну участь в організації та проведенні всіх заходів, які проходять в навчальному
закладі та області.
5. Сприяти повноцінній і активній співпраці учнівського самоврядування з батьківським
комітетом, адміністрацією навчального закладу та іншими службами.

Готуємося до виборів!
Обираймо достойного!
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