Вісник лідерів учнівського
самоврядування

Березень
2015

З лютого 2015 року лідери учнівського самоврядування професійно-технічних
навчальних закладів Сумської області працюють над упровадженням національнопатріотичного проекту «Я – українець, і я цим пишаюсь».
Мета проекту - формування національно-патріотичної свідомості учнів, а саме:
особистісної ідентифікації зі своєю нацією; волі до праці на користь народу;
усвідомлення моральних та культурних цінностей українського народу; знання історії,
звичаїв, обрядів, символіки країни, Сумщини.
Під час навчального збору, що відбувся 06 лютого 2015 року на базі ДПТНЗ «Сумське вище
професійне училище будівництва і дизайну», лідери учнівського самоврядування напрацювали ряд
заходів, які під силу реалізувати в навчальних закладах та повести за собою учнівські колективи.
Лідери пропонували в рамках проекту провести акції на допомогу воїнам АТО, з благоустрою
територій, до Дня Перемоги, тематичні виставки, фотовиставки, фотосушки, флеш-моби тощо.
Активні учасники заходу презентували нові проекти патріотичного спрямування, що
реалізуються в навчальних закладах.
За результатами обговорення шляхів реалізації в області національно-патріотичного проекту
«Я – українець, і я цим пишаюсь» Дарина Чиж, президент обласної ради учнівського самоврядування,
акцентувала: «Ми, лідери учнівського самоврядування, активні творці свого життя і не пливемо за
течією чужих планів і дій. Кожен має право робити власний вибір. Сьогодні варто переконатися у
власних можливостях, показати громадськості, якою є учнівська молодь професійно-технічних
навчальних закладів Сумщини. Від нашої активності, ініціативи, прагнення залежить наше
майбутнє».
У рамках проекту першою ініціативою лідерів було зроблено звернення юних активістів
Сумщини до молоді України із закликом робити від чистого серця добрі вчинки, що можуть змінити
наше майбутнє, і як результат - стати дійсно вільними, заможними та щасливими у власній державі.
Відео-звернення лідерів Сумщини знято Сумською обласної державної телерадіокомпанією та
показано по телебаченню. Цей запис можна переглянути на сайті НМЦ ПТО у Сумській області.
Після навчального збору, протягом 2 тижнів, лідери учнівського самоврядування розробляли
заходи в рамках проекту для кожного окремого навчального закладу та погоджували їх з адміністрацією.
Хід упровадження проекту в навчальних закладах можна переглянути на сайті НМЦ ПТО
у Сумській області.
Підсумки упровадження проекту заплановано підбити в жовтні 2015 року.
Інна Кіхтенко, координатор обласної
ради лідерів учнівського самоврядування,
методист Навчально-методичного центру
професійно-технічної освіти у Сумській області
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Березень
Проведення літературного вечора «Шевченкове слово».
Організація виставки виробів декоративно-прикладного мистецтва «Я – українець, і я цим
пишаюсь».
Проведення флеш-мобу «Моя Україна».
ДНЗ «Сумський хіміко-технологічний центр ПТО»
Організація виставки робіт на українську тематику (українські рушники, вишиванки, вироби
з дерева).
Організація екскурсії до Сумського обласного краєзнавчого музею.
Організація проведення фотоконкурсу «Я – українець, і я цим пишаюсь».
ДПТНЗ «Сумський центр ПТО»
Створення інформаційної сторінки на сайті навчального закладу «Національно-патріотичне
виховання».
Організація проведення акцій «Подаруй тепло», «Допоможи воїну».
ДНЗ «Охтирський центр ПТО»
Проведення свята мужності й сили «Козаки України».
ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей»
Організація проведення фотосушки «Створи себе й державу».
ДНЗ «Сумське ВПУ будівництва та автотранспорту»
Організація проведення виставки художніх робіт «Художня Шевченкіада».
ДПТНЗ «Реутинський ПАЛ»
Проведення виїзного засідання національно-патріотичного клубу «Він вчив любити Україну»
до 201-ої річниці від дня народження Т.Г. Шевченка.
ДПТНЗ «Хотінський ПАЛ»
Організація проведення тематичного вечора «Кобзар рідний, з нами завжди ти».
ДПТНЗ «Краснопільське ПТУ»
Організації проведення акції «Надійний тил».
Організація роботи зі створення військово-патріотичного клубу юнацької молоді «Звитяга».
ДПТНЗ «Лебединське ВПУ лісового господарства»
Виготовлення куточка, присвяченого подвигу учасників Революції гідності та увічнення
пам’яті героїв Небесної сотні.
Проведення конкурсу знавців української мови.
ДПТНЗ «Роменське ВПУ»
Організація проведення акції «Шануймо жінку».
Проведення конкурсу на краще плетіння дівочої коси.
ДПТНЗ «Шосткинське ВПУ»
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Проведення тижня української мови та літератури.
Проведення конкурсу художнього читання.
Організації проведення літературного вечора «Справжня родина –
українська».
ДНЗ «Шосткинський центр ПТО»

Квітень
Організація проведення акції «Чистий заклад - чисте місто - чиста Україна» під час
весняної толоки.
ДНЗ «Сумський хіміко-технологічний центр ПТО»
Надання допомоги в плетінні військових сіток на базі Сумського ліцею з посиленою
військово-фізичною підготовкою імені І.Г.Харитоненка.
ДПТНЗ «Сумський центр ПТО»
Проведення акції «Бажана Україна».
ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва і дизайну»
Проведення свята мужності і сили «Козаки України».
Організація проведення конкурсу дайджестів «Україна – моя Батьківщина!».
ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей»
Проведення ярмарків на допомогу воїнам АТО.
ДПТНЗ «Сумський центр ПТО з дизайну та
сфери послуг»
Організація проведення конкурсу учнівських фотографій «Мальовнича Україна».
ДПТНЗ «Реутинський ПАЛ»
Засідання національно-патріотичного клубу «Моє рідне село».
ДПТНЗ «Хотінський ПАЛ»
Організація проведення фотовиставки «З вірою, надією, любов’ю».
ДПТНЗ «Конотопський ПАЛ»
Проведення акції «Посади калину – символ України».
Організація проведення виставки учнівських робіт «Україна – єдина країна».
Організація проведення військово-спортивного свята «Будь готовим до захисту Вітчизни».
ДПТНЗ «Краснопільське ПТУ»
Організація проведення флешмобу «З Україною в серці».
Упровадження в діяльність органами учнівського самоврядування проекту «Твої успіхи –
успіхи держави».
ДПТНЗ «Лебединське ВПУ лісового господарства»
Проведення конкурсів патріотичної пісні, мультимедійних презентацій «Синьо-жовта моя,
Україна».
Проведення виховного заходу «Пам’ятаймо чорнобильський квітень».
Проведення конкурсу Великодніх композицій, привітання ветеранів праці та учнів
пільгової категорії до Великодня.
Проведення акцій «Посади дерево», до всесвітнього Дня здоров’я, до дня навколишнього
середовища.
ДПТНЗ «Роменське ВПУ»
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Продовження
Організація проведення фестивалю-конкурсу прози та поезії «Україна –
єдина країна».
ДПТНЗ «Синівський ПАЛ»
Зустріч з ліквідаторами-чорнобильцями.
ДПТНЗ «Шосткинське ВПУ»
Проведення акції «Чисте місто – чиста країна».
ДНЗ «Шосткинський центр ПТО»

Травень
Організація та проведення виховних годин «Наша Вітчизна - Україна».
ДНЗ «Сумський хіміко-технологічний центр ПТО»
Організація проведення благодійного фестивалю по збору коштів для військових.
ДПТНЗ «Сумський центр ПТО»
Проведення флешмобу «З Україною в серці».
ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва і дизайну»
Організація проведення свята мужності й сили «Козаки України».
ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей»
Проведення флешмобу «Я – українець, і я цим пишаюсь».
ДПТНЗ «Сумський центр ПТО з дизайну та
сфери послуг»
Проведення акції до Дня Перемоги: «З добрим ранком, ветерани!», «Грані доброти» (з
наданням безкоштовних перукарських послуг).
ДПТНЗ «Конотопський ПАЛ»
Проведення фотовиставки «Пізнай свою Україну».
Проведення конкурсу малюнків «Ніхто не забутий, ніщо не забуто».
ДПТНЗ «Краснопільське ПТУ»
Проведення акції «Привітай ветерана».
Організація проведення до Дня Перемоги святкового вогника для ветеранів праці.
Організація проведення до Дня здоров’я туристичного походу, проведення військовопатріотичних конкурсів.
Проведення акції «За чисте довкілля».
Проведення свята до Дня матері.
Благоустрій біля могил одиноких ветеранів праці.
ДПТНЗ «Роменське ВПУ»
Організація проведення фестивалю-конкурсу патріотичної пісні.
ДПТНЗ «Синівський ПАЛ»
Організація зустрічі з ветеранами Другої світової війни.
Надання допомоги людям похилого віку.
ДПТНЗ «Шосткинське ВПУ»
Проведення Інтернет-конкурсу патріотичних фотокарток.
ДНЗ «Шосткинський центр ПТО»
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З любові до малої батьківщини починається патріотизм, відчуття, що
надихає до щирої жертовності та бажання бути гідним громадянином своєї
держави.
У рамках проекту «Я – українець, і я цим пишаюсь!» та тижня гуманітарних дисциплін у
ДНЗ «Сумський хіміко-технологічний центр
професійно-технічної освіти» відбувся флешмоб «Я родом з ...». Ініціатором цього заходу
були учні, які є активними учасниками
учнівського самоврядування закладу.
Саме учні запропонували реалізувати ідею
висловити свою любов до рідного міста, села,
селища у вигляді своєрідного листа-постання.
Викладач історії Залужна Наталія Сергіївна
надала учнівській ідеї форму флеш-мобу.
Метою заходу було:
- спонукати учнів до краєзнавчої, пошукової
роботи;
- поглибити знання учнів про свою малу батьківщину;
- розвивати пізнавальну активність до своєї держави;
- формувати усвідомлення учнями себе як
частки суспільства;
- виховувати в учнів любов до рідного краю,
гордість за свою країну, шанобливе ставлення
до неї;
- виховувати естетичний смак, почуття
прекрасного.
На великій перерві учні на плакаті писали
місце
свого
народження
та
коротко
висловлювали, за що люблять свій край. Учні
закладу з радістю та цікавістю висловлювали
свої думки про свій рідний край, про красу на
неповторність своєї маленької батьківщини й
України в цілому. Під час флеш-мобу учні пригадували, за що саме вони люблять рідну землю,
що вона для них значить. Більшість дітей добре знають історію свого краю.
Саме такі заходи спонукають молоде
покоління любити, берегти, захищати та
пишатися місцем, де вони народились. За
допомогою таких заходів учні залучаються до
краєзнавчої роботи, яка дуже їм цікава та
пізнавальна.
Анастасія Терещенко, лідер учнівського
самоврядування ДНЗ «Сумський
хіміко-технологічний центр ПТО»
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На сучасному етапі українського
державотворення
надзвичайно
актуальним є виховання в молодого
покоління
патріотичних
почуттів,
активної
громадянської
позиції,
сприяння усвідомленню учнями свого
громадянського
обов’язку на основі
національних і
загальнолюдських
духовних цінностей. Нові реалії
сьогодення ще більше
загострюють
потребу у формуванні
патріотично
налаштованих особистостей. Учнівська
молодь, як значна частина суспільства,
відіграє важливу роль у процесах
державотворення, збереження самобутності української нації. Саме від ефективної
організації процесу національно-патріотичного виховання буде залежати формування
особистості патріота.
Саме тому в нашому навчальному закладі, ДПТНЗ «Сумський центр професійнотехнічної освіти», відбувся конкурс стіннівок під назвою «Наш дух не зламати,
свободу не вбити». Метою конкурсу було формування національної свідомості учнів,
любові до рідної землі, свого народу, забезпечення духовної єдності поколінь,
виховання поваги до Конституції, законодавства, державної символіки України. Усі
навчальні групи із великою відповідальністю та задоволенням брали участь у
конкурсі.
Мені щиро хочеться вірити, що весь український народ об’єднається заради миру,
заради процвітання нашої країни. Бо моя
країна - приклад неймовірної мужності й
сміливості, терпіння й витривалості, розуму
й винахідливості. Це країна, де не
забуваються подвиги, де завжди пам’ятають
своїх героїв.
Дивлячись на стіннівки, розумієш, що
сьогодні є лише один вибір: любити
Україну, бути справжніми патріотами своєї
держави, багато працювати для її блага,

своїми знаннями, працею, здобутками
підносити культуру, берегти свою
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Олексій Назаренко, лідер учнівського
самоврядування ДПТНЗ «Сумський центр
ПТО»

Кожної весни на початку березня
Україна й весь світ вшановують
пам'ять
геніального
українця,
провідника
нації
Тараса
Григоровича
Шевченка.
Немеркнуча
слава
Кобзаря, його натхненне слово й сьогодні живить
кожного з нас. Творчість геніального сина українського народу – виняткове,
неповторне явище в
історії світової культури. У ньому – вся наша історія, все буття.
У цьому році відзначається 201-а річниця від дня народження поета. У ДПТНЗ
«Краснопільське ПТУ» уже стало традицією відзначати шевченківські дні. Пам’яті
Т.Г. Шевченка присвячуються поезії,
складені учнями, виховні бесіди,
наукові конференції, тематичні лінійки.
Цей рік не став винятком. До 201-ї
річниці від дня народження Кобзаря
підготовлено та проведено такі заходи:
книжкова
виставка
«Мудрість
Шевченкового слова», бесіда «Що ми
знаємо
про
Шевченка?»,
що
проводилася з учнями першого курсу,
Він був поетом волі в час неволі,
Поетом доброти в засиллі зла.
Була у нього надзвичайна доля,
Та доля Україною була.
(Д. Павличко)

засідання у форматі «круглого столу»
«Україна, як і великий наш Кобзар вічні», інтелектуальна гра «Стежинами
життя та творчості Т.Г. Шевченка», в якій
брали участь учні ІІ–ІІІ курсів, виставка
робіт учнів «Ми таланти твої, Україно»,
тематична лінійка «Тарас Шевченко й
Україна», яку підготували та провели учні
23 групи. Цей виховний захід мав донести
до глядачів нерозривний зв'язок Тараса Шевченка та нашої України, яку так віддано
любив Великий Кобзар. Пролунали незабутні рядки поезії Т.Г.Шевченка, елементи
його біографії, а також вірші інших поетів, присвячені Кобзарю. Завершила лінійку
пісня «Україна» у виконанні Бобирєвої Юлії.
Хотілося б відзначити велику зацікавленість учнів у підготовці та проведенні
шевченківських днів. Адже, ушановуючи пам'ять Тараса Шевченка, вивчаючи його
творчість, ми навчаємося шанувати й любити рідну землю, рідний народ, рідну мову,
рідну матір. Його твори для багатьох стали енциклопедією історії українського народу,
донесли велич та героїзм козацької доби того часу, відроджують у душах читачів
повагу до героїчних предків, народжують у серцях найкращі почуття, такі як
патріотизм і національну
Світлана Горбач, лідер учнівського самоврядування
гідність.
ДПТНЗ «Краснопільське ПТУ»
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Від моїх дій і вчинків залежить доля моєї країни, мого народу, моє власне
майбутнє, я за все це відповідаю перед Законом і ближніми. Якщо я тільки
для себе, то для чого я? - такої позиції дотримується Андріана Баб’як,
учениця гр. 32 за професією «перукар (перукар-модельєр)».
І не треба боятися починати з самого себе, бо бути в кращих починаннях прикладом – це
гідно і почесно для кожної людини. І як би там не було, треба пам’ятати, що змінити світ на
краще зможемо лише ми з вами, – так вважає Андрій Дяченко, учень гр. 31 за професією
«кравець, закрійник».
Лідери учнівського самоврядування Сумського ВПУ будівництва і дизайну вирішили не
словом, а ділом довести, що вони є патріотами своєї Батьківщини. Так, у рамках національнопатріотичного проекту «Я – українець, і я цим пишаюсь» молоді люди ініціювали проведення
відповідних заходів, що підтверджують їх активну громадську позицію.
Особливим став конкурс авторських віршів про Україну. Поет завжди є голосом народу.
Кому, як не йому, звертатися до сучасників? Промовляти до всіх? Серця юних поетес Ліни
Моренець (гр. 11), Тетяни Берко (гр. 3), Наталії Омельчук (гр. 21), Марини Мельничук (гр. 35)
сповнені любові і переживань за Україну.
Справжньому патріоту важко зрозуміти позицію
людини, яка «не визначалась» у своєму ставленні
до рідної землі, бо їх слова щирі й зворушливі.
Дівчата вірять у кращу долю української держави.
Українська народна пісня завжди чарувала
своєю красою і глибоким змістом. «Караоке
українською» зібрало на великій перерві весь
учнівський колектив! Жартівливі, весільні, ліричні –
перелік можна б доповнювати ще довго. Саме у цій
суміші палітри українських народних пісень звучало
життя, переплітаючи народження й смерть, жарт і
сум, роботу й відпочинок. Усі присутні занурилися в
живий, теплий простір – і вдихали на повні груди, адже в українських піснях є все, що потрібно
для справжнього, глибокого дихання. Учні із великим задоволенням співали українських пісень!
Проведення фотоконкурсу «Я українець, і я цим пишаюсь» показало, яка цікава, яскрава,
творча і позитивна молодь навчається в училищі. Учасники конкурсу висловили свої почуття до
України за допомогою фотографічної творчості. Відобразили красу українських пейзажів,
сільської і міської архітектури, власні захоплення та інтереси, мрії, бажання і прагнення, а також
щирі емоції та позитивний настрій. Переможницею фотоконкурсу стала Вікторія Яцура (гр. 31).
Результати конкурсів продовжили своє життя через соціальний флеш-моб «Я з Україною в
серці». Естафета з передачі віршів, фотографій, картинок з музичним супроводом на патріотичну
тематику між учасниками групи триває і не залишає нікого байдужими.
Учні Сумського ВПУ будівництва і дизайну впевнені, що пишатися потрібно нашим
суспільством, яке постійно прагне до кращого й вірить в те, що це краще настане. Найбільше,
мабуть, пишатися потрібно своїми батьками, педагогами, котрі дали життя та знання, котрі й самі
прожили життя тут, в Україні, і навчили любити свою державу, любити свій край і близьких
людей, навчили пишатися усім, що нас оточує.
Пишатися потрібно молодим поколінням, яке докладає зусиль для того, щоб наша країна
процвітала і виходила на рівень розвинених країн світу. Якщо молоді люди люблять свою
Батьківщину, поважають її і пишаються тим, що вони є народом України, то наша держава ще
буде довго жити і ми житимемо
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Адріана Баб’як, лідер учнівського самоврядування
ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва і дизайну»

Я люблю Україну, я люблю її сонце,
Я люблю її мову, її вірних людей,
ЇЇ пісню найкращу, її море безмежне
І красу її неба та темних ночей.
А живу я щасливо, бо я знаю одне,
Що живу, як лелека, на своїй я сторінці.
І на плечах у мене є крила від того,
Що я – українець, що ми – українці!
І наш стяг синьо-жовтий,
Синє небо та жовті, безмежні поля.
Перехоплює подих, коли я розумію,
Що це все не далеке, а моя найрідніша земля.
Певно, я, як хлопча, закохався
В цей край, і не хочу я жить наодинці.
І я не один, бо чую я серцем –
Я – українець, ми всі – УКРАЇНЦІ!

Як сонце гаряче, як дощ життєдайний,
Як небо вечірнє, як ранню зорю,
І гори високі, і море безкрайнє
Всім серцем любіть Україну свою!
Бо як її, людоньки,нам не любити?!!
У час, коли горить літо, коли сходить весна.
І ці люди привітні, і це небо блакитне,
Як її не любити, бо вона ж в нас одна.
Ми повинні її з вами оберігати
Та любити як батька та матір своїх.
Від хвороб, ворогів та біди захищати,
Бо інакше немає нам світлих доріг.
Ми не будемо знати, як прекрасна свобода,
Як співає кохання уночі у гаю.
І не буде нам щастя, якщо ми з вами, браття,
Не любитимемо щиро Україну свою.
Тетяна Берко, група 3
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Я загляну у сині тумани,
У марево синіх ночей –
І побачу розквітлі каштани
Та смуток вкраїнських очей.
Я загляну у пишні діброви,
Що заслали смутком все скрізь,
І побачу засмучені брови,
Що вгору птахом звелись.
Я – українка, і я цим пишаюсь,
Це квітуча держава моя.
І я тут назавжди лишаюсь,
Бо тут моя рідна земля.
Закарпатські гори, Чорне море Криму –
Все це рідне і для нас єдине.
Мільйони проблем, мільйони облич,
А весна знову листя несе
За роком – рік, день – ніч, день – ніч…
Україну кохаю понад усе.
Якщо цю мить та зупинить,
Щоб все забуть, свій край любить,
У снах із ним тихенько полетіть,
«Україну кохаю», - прошепотіть.
Ліна Моренець, група 11

Задля добра я буду знов творити,
Набридли вже пусті від слів слова Нарешті знов треба летіти,
Та від польоту заболіла голова.
Сплету із жита та шматочка неба
Наш український стяг.
Без України мені ніщо не треба –
Не зачарує навіть сильний шаг,
Бо я люблю її всім серцем і душею,
Вона для мене – мати рідна, кров.
Ніколи не відмовлюсь і пишаюсь нею,
Я подарую творчий вірш їй знов.
Ти, матінко моя єдина,
Тобі дарую всі дари свої.
Я, україночка, твоя дитина,
Тримай же ніженьки ти на землі мої.
Марина Мельничук, група 35

Кожним словом,
Кожним променем думки,
Занесеним весняним вітром
Живе в душі народу Україна.
Ти - сонце, ніжне й щедре,
Дивлюсь в твої я води й милуюся собою.
І очі мої, і мій сміх, і вся душа моя
Буде вічно жити з тобою!
Любіть Україну, славну, єдину!
Любіть Україну у сні й наяву!
Любіть Україну – неньку милу!
І бережіть до віку її.
Наталія Омельчук, група 21

10

Україно, схаменися!
Що з тобою сталось?
Брат б’є брата, ще й жорстоко,
Досить поквитались.
Між собою творим війни,
Майдани збираєм,
І Вкраїну нашу рідну,
Ганьбим, роззоряєм.
Ви забули рід наш славний,
Козацькую волю.
Ми ж плекали Україну,
Плекали до болю.
А тепер збираєм віче, яке розлютилось,
Наче буря у пустелі, тихо затаїлось.
Українці! Схаменіться!
Ми ж одна родина.
Не руйнуймо Україну,
Вона в нас єдина!
Марина Мельничук, група 35

Не в силах ми чинити опір кривді
Не в силах ми триматися в руках
Чи в силах ми боротись за Вкраїну?
Чи чисті ми в своїх руках?
Зберемо силу у козацьку душу
І пом’янемо тих, хто полягли
Ми змусимо піднятись Україну
І постоїм за те, що вберегли.
Ще досі кров столітня не холоне!
А булава лякає ворогів
А наше жито, овес і пшениця
Ще досі вдосталь ситить козаків!
Ми, українці, душі наші кріпкі,
А наша пісня з серця вирина
Борімося всі разом за Вкраїну,
Марина Мельничук, група 35
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Лідери учнівського самоврядування ДНЗ «Сумське вище професійне
училище будівництва та автотранспорту» в рамках національнопатріотичного виховання проекту «Я – українець, і я цим пишаюсь»
запланували 05 березня 2015 року провести Фотосушку «Створи себе і
державу» до Дня української мови. Проте у зв’язку з оголошенням Дня жалоби захід було
перенесено на 31 березня.
Що таке «Фотосушка»? – це інноваційний метод фотовиставки. Назва пішла від процесу,
яким займається фотограф після того, як надрукував свої роботи, – розвішує їх на мотузці,
фіксуючи прищіпками і сушить, при цьому спостерігаючи, які з них вийшли найбільш вдалими.
Кращі фото за даною темою, зроблені учнями училища, будуть розвішені перед проведенням
заходу «Батьківщина, мова, мати – нас на вік не роз’єднати!» у холі біля актової зали, по
закінченню «Фотосушка» буде переміщена до кімнати учнівського самоврядування, де пройде
інтерактивне спілкування учасників виставки. Жодних рамок, жодних кордонів… Це прекрасна
можливість познайомитися, поспілкуватися з однодумцями, поглянути, як цей світ, свою країну
бачать крізь об'єктив інші.
Олеся Щербань, лідер учнівського самоврядування ДНЗ «Сумське
вище професійне училище будівництва та автотранспорту»
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