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Хто став президентом обласної ради лідерів               

учнівського самоврядування у 2018 році? 

 

 
Програми претендентів на пост президента                

обласної ради лідерів учнівського самоврядування  
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Учениця ІІІ курсу групи № 36 за 
професією «оператор з обробки
інформації та програмного
забезпечення» в ДНЗ «Сумський хіміко-
технологічний центр професійно-
технічної освіти». 

Президент учнівського самоврядування 
центру.

Відповідальна, добра, щира, відверта. 
Займаюсь спортом, люблю музику, 
співаю. Граю на бандурі 13 років. 

Я людина, яка завжди досягає своєї
мети.

Мрію виступати на великих сценах. 

Подолавши шлях від молодших                 

курсів до старших, точно знаю, що                

цікавить нас, учнів, які проблеми          

турбують, та які питання виникають.  
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Учениця ІІ курсу групи №21 за професією «кухар; кондитер» в

ДНЗ «Сумський хіміко-технологічний центр професійно-

технічної освіти».

Заступник президента учнівського самоврядування

центру, радник шефського центру

Добра, цілеспрямована, дружелюбна. Ціную

справжню дружбу, ненавиджу

брехню. Люблю брати

участь у культурно-

масових заходах.

Мрію стрибнути

з парашута. 

Я вважаю, що успіх- 1% таланту, 99%

наполегливої праці. 

Моє життєве кредо, яке допомагає і діє завжди. У житті немає

нічого неможливого.

Передвиборча програма  

лідера учнівського  самоврядування  

  

На посаді президента обласної ради лідерів учнівського самовря-

дування, я буду спрямовувати свою діяльність на  такі напрямки: 

 зробити учнівське життя комфортнішим, яскравішим та                

різноманітнішим; 

 будемо проводити більше конкурсів, змагань, концертів,          

інтелектуальних ігор. 
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Професія  

«Кухар. Кулінар борошняних виробів. 
Кухар дитячого харчування» 

Одінцова Єлизавета 

ДПТНЗ «Сумський  центр 
професійно-технічної освіти»  
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Основні принципи дій лідера:  

- уміння будувати своє життя в сучасних умовах; 

- бажання працювати на користь суспільства; 

- активність і ініціативність у діяльності учнівського            
самоврядування; 

- творчий підхід до всіх справ. 

 Мої захоплення: вокал, танці, спорт (волейбол,                   
баскетбол, теніс). 

 

 Улюблений письменник: Рей Бредбері. Остання книга, 
яку я прочитала, "451 градус за Фаренгейтом", де мені      
запам'яталася цитата: "Є злочин гірше, чим спалювати 
книги.  

Професія  

«Плодоовочівник. Кухар» 

Вовк Яна 

ДПТНЗ «Свеський професійний 
аграрний ліцей»  
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Передвиборча програма лідера учнівського самоврядування  

ДПТНЗ «Свеський професійний аграрний ліцей» 

Вовк Яни 
Ліцей – мов друга домівка, 

Викладачі в ньому – це другі батьки, 

Ліцей – це наша мандрівка, 

Тут всім цікаво завжди. 

Моя позиція: 

Моя головна задача в тому, аби кожен учень йшов до нашого закладу із        
задоволенням і гарним настроєм. Адже ліцейні роки пов’язані з найприємні-
шими моментами нашого взросління, тож давайте разом зробимо їх незабут-
німи! 

План дій у ліцеї: 

1. Зробити ліцейне життя яскравішим та різноманітнішим: 

введення номінацій «Найбільш дружня група», «Найчистіший кабінет». Уся 
суть ідеї полягає у змаганнях між групами. Протягом навчального року група             
заробляє бали, а в кінці року визначається група-переможець; 

«Місяць кращих оцінок» (учні, які досягнуть гарних результатів у навчанні,           
будуть нагородженні грамотами урочисто на лінійці). 

2. Зробити ліцейне життя комфортнішим: 

поява нових посад: ліцейний фотограф та ліцейний журналіст; 

«Скринька» скарг та пропозицій. Це цікаво, можна виразити власну думку,            
знаючи, що ніхто не дізнається від кого. Та й мені було б корисно почитати             
зауваження та пропозиції щодо моєї роботи. 

План дій у складі обласної ради лідерів учнівського самоврядування: 

підвищити соціальну значимість діяльності органів учнівського самовря-
дування в області; 

підтримувати взаємозв’язок функцій, повноважень, реальних прав,                          
можливостей органів учнівського самоврядування; 

донести до учнів, що цінність учнівського самоврядування полягає в тому, 
що вони глибоко і всебічно проникають у сутність своїх прав і обов'язків. 

Учнівське самоврядування – це старт професійного зростання,               

можливість навчатися, бути відповідальним за себе й інших. 
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 Я навчаюся на ІІІ курсі за професією «Оператор комп'ютерного 

набору. Секретар керівника». Народилася  4 вересня  2000 року.               

Люблю бути в центрі всіх подій, що відбуваються в нашому                

навчальному закладі. Танцюю, вхожу до складу збірної команди з  

волейболу, ведуча концертних заходів та учасниця агітбригади.  

 У Раді учнівського самоврядування училища очолюю                          

навчальний сектор. З вересня 2018 р. отримую іменну стипендію 

імені О.Б.Панова, ім’я якого носить навчальний заклад. Кожного року 

беру участь в олімпіадах з української мови та мовно-літературних 

конкурсах імені Петра Яцика та імені Т.Г. Шевченка.   

 Своє майбутнє хочу пов’язати з комп’ютерними науками. 

Професія  

«Оператор комп’ютерного набору. 
Секретар керівника» 

Матрухан Марина 

ДПТНЗ «Конотопське вище 
професійне  училище »  
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Передвиборча програма лідера учнівського  самоврядування  

ДПТНЗ «Конотопське вище професійне училище » 

Матрухан Марини 
1. Влаштовувати міжучилищні поїздки Україною для лідерів учнівського                  

самоврядування.  

2. Вивчати досвід учнівського самоврядування різних навчальних закладів   

області та України 

3. Проводити інтелектуальні ігри, КВК між радами учнівського                                     

самоврядування. 

4. Провести обласний вишкіл для лідерів учнівського самоврядування 

5. Проводити конкурси «ФОТОСУШОК» на різноманітні тематики  

Коли живеш, то треба щось робити...... 
 

Привіт, друзі, суперники і просто учні! 
 

Я мрію потрапити до керівного складу ОРЛУС ПТНЗ Сумщи-
ни, бо до цього маю певний хист. Я комунікабельна,                    
енергійна,  товариська, добре навчаюсь, але не повністю 
розвинула свої організаторські здібності та якості лідера. 
Сподіваюсь, що у керівному складі учнівського самовряду-
вання я зможу розвинути ці якості.  

Активно треба мріяти, творити, 
Сміятися, бо сміх не підведе. 

Добро робити і людей любити… 

Роблячи підсумки, я хочу сказати, що всі мої дії будуть                 
спрямовані на захист інтересів учнів та зростання престижу професійно-
технічних навчальних закладів.  

 

 



Я народилася 19.05. 2001.  

Отримала базову середню освіту в Білопільській загальноосвітній 
школі І-ІІІ ступенів № 2 імені С.М. Гордієнка.  

У 2016 році вступила до Державного навчального закладу 
«Білопільське вище професійне училище», де обрала професією 
«Штукатур, маляр, лицювальник-плиточник». Зараз навчаюся на 
третьому курсі, з 2018 року обіймаю посаду Президента ради               
учнівського самоврядування училища. Вважаю себе                                  
цілеспрямованою, самодостатньою, наполегливою особистістю.              
Захоплююся співом та пишу вірші, беру активну участь у                      
загальноучилищних заходах. 

Моє кредо: «Віддай людині крихітку себе. За це душа наповню-

ється світлом». 

Професія  

«Штукатур, маляр, лицювальник-
плиточник» 

Богатиренко Тетяна 

ДНЗ «Білопільське вище 
професійне училище»  
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Передвиборча програма лідера учнівського  самоврядування  

ДНЗ «Білопільське вище професійне училище» 

Богатиренко Тетяни 

 

 
1. Активність та ініціативність у діяльності учнівського                                    

самоврядування. 

2. Організувати допомогу ветеранам Другої світової війни та                         
ветеранам праці в рамках роботи волонтерського загону . 

3. Організовувати заходи, конкурси, змагання, надаючи можливість  
розкрити свій талант кожному учню. 

4. Облаштувати скриньку «Скринька ідей та пропозицій». 

5. Пропагувати здоровий спосіб життя серед учнівської молоді.  

6. Брати активну участь в організації та проведенні всіх заходів, що 
проходять у закладі освіти та області. 

 

 

  Мої одногрупники  говорять про мене так: 

 
 

Ініціативна, активна і позитивна; 

Гідна шани, уваги та поваги; 

Успіх і сміх розділю на всіх !!! 
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 Я народилася 16.05.2003 в м. Охтирка Сумської області. У         
Сумському вищому професійному училищі будівництва і дизайну  
навчаюся з 01.09.2018 за професією «Перукар, перукар-модельєр». 
Цю професію обрала тому, що я вважаю себе творчою людиною.                
Займаюся флористикою, люблю створювати оригінальні речі         
власноруч. 
 

 Мені дуже подобається працювати в колективі. Вважаю, що я 
легко знаходжу спільну мову з однолітками. Люблю допомагати            
іншим. У людях ціную чесність та щирість. Маю багато вірних друзів. 
 

 Мої батьки вважають, що я – емоційна дівчинка з великим                    
майбутнім, яка завжди позитивна та співчутлива.  
 

 Друзі вважають, що завжди можна покластися на мене.  
 

Професія  

«Перукар, перукар-модельєр» 

Рябенко Альона 

ДПТНЗ «Сумське вище професійне  

училище будівництва і дизайну»  
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Передвиборча програма лідера учнівського  самоврядування  

ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну» 

Рябенко Альони 
 

Маю багато серйозних планів та цікавих задумів щодо організації та                 
проведення заходів у навчальному закладі. 

Пропоную: 
1. Організовувати дні (тижні) спорту для збереження і зміцнення здоро-

в’я всіх учнів. 
2. Для духовного збагачення учнівської молоді пропоную створити клуб 

книголюбів, де усі бажаючі зможуть обмінюватись книгами і цікаво проводи-
ти час. 

3. Організовувати екскурсії для учнів. 
4. Озеленити училище та кабінети. 
5. Створити Книгу рекордів закладу. 
6. Запровадити конкурс «Кращий фотограф закладу», у якому учні змог-

ли б спробувати себе в якості фотографа. 
7. Запровадити конкурс «Найкраща навчальна група». Ідеї полягає у                   

змаганнях між групами. Весь навчальній рік група заробляє бали, а в кінці     
року визначається навчальна група-переможець. 

8. Оформити заклад фотографіями й іншими витворами мистецтва, які         
власноруч створюють учні нашого училища. 

9. Продовжувати волонтерську діяльність; 

10. Проводити акцію «Збагатимо скарбницю бібліотеки». 

11. Брати активну участь у відстоюванні прав та інтересів учнів.  

12. Активно сприяти розвитку училищної Служби порозуміння. 

 

 

Буду прислухатись до кожної думки, запропонованої вами. І тільки          
разом ми зможемо зробити час, проведений в училищі, більш змістовним і   
цікавішим. 
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 Мені 17 років, навчаюся в ДНЗ «Охтирський центр ПТО» на ІІІ курсі та 
здобуваю професію «Кухар. Продавець продовольчих товарів».  

 Подобається працювати в колективі.  

 Легко знаходжу спільну мову з оточуючими.  

 Беру активну участь у житті закладу.  

 Відповідальний. Чесний. Креативний.  

 Мрію втілювати цікаві ідеї.  

 До усіх доручень підхожу із повною відповідальністю, а кожне завдання 
викликає у мене потік неймовірних та цікавих ідей.  

 У мене є досить багато захоплень. Зокрема, беру активну участь в              
учнівській самодіяльності, відвідую театральний гурток.  

 Протягом усього мого навчання я мріяв бути президентом лідерів                
учнівського самоврядування. Тепер я маю таку можливість.  

 Якщо ви підтримаєте мене – стати президентом лідерів учнівського            
самоврядування, то життя у ПТО стане ще цікавішим та оригінальнішим. 

Професія  

«Кухар. Продавець продовольчих 
товарів» 

Копил Данієль 

ДПТНЗ «Охтирський центр 
професійно-технічної освіти»  
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Передвиборча програма лідера учнівського  самоврядування  

ДПТНЗ «Охтирський центр професійно-технічної освіти» 

Копила Данієля 

 
1. Створити стенд «Новини ПТО».  

2.  З метою розвитку фізичної культури учнів, проводити турніри з футболу,                 
міні-футболу, волейболу, настільного тенісу та інших видів спорту серед 
груп.  

3. Створити групу підтримки спортивних команд з футболу, волейболу,                
баскетболу.  

4. Влаштовувати екскурсійні поїздки Україною для учнів.  

5. Озеленення закладу та класних кімнат.  

6. Відстоювати права учнів.  

7. Книга рекордів нашого закладу. 

8. Музика на перервах.  

9. Майстер-класи від учнів. У нашому закладі навчається досить багато                              
талановитих учнів. На цих майстер-класах вони б могли ділитись своїми                 
вміннями з іншими, а також демонструвати свої таланти. 

10. Тиждень без нарікань. Раз в семестр проводити тиждень без нарікань. 
Суть  цієї акції полягає у тому, що учні повинні одягнути на руку фіолето-
вий браслет, який буде означати те, що вони розпочали «тиждень без                 
нарікань», і  цілий тиждень провести в хорошому настрої, без дорікань. 

11. Організувати конкурс «Кращий фотограф», у якому учні змогли б спробу-
вати себе в якості фотографа. 

 

 У мене є ще досить багато ідей, проте листок А4 занадто маленький для  

цього.  

 Вірю у вашу підтримку і буду дуже вдячний, якщо ви оберете мене  

Президентом обласної ради лідерів учнівського самоврядування                            
ПТНЗ Сумщини! 



Я народилася 20.04.2000, навчаюся на ІІІ курсі ДПТНЗ «Конотопський             
професійний ліцей» за професією “Перукар (перукар-модельєр)”, очолюю раду             
лідерів учнівського самоврядування ліцею.  

Займаю активну життєву позицію, романтична, креативна, творча натура.  

Мені надзвичайно подобається декламування, без якого я не уявляю свого 
життя. Маю великий досвід в організації різноманітних заходів, приймаю актив-
ну участь в проектній діяльності.  

Моє життєве кредо «Терпіння, наполегливість і труд — непереможна                        
комбінація, що створює успіх». 

 Постійно беру участь в різноманітних конкурсах, проектах де і здобуваю           
перемоги, а саме : 

- учасник міського молодіжного фестивалю «Студентська весна 2018» в но-

мінації декламатор; 

- учасник творчого конкурсу «Малюнок, вірш, лист до мами»; 

- ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі на кращий екологічний проект 

«Збережемо Землю для наступних поколінь» та інші. 

Професія  

«Перукар (перукар-модельєр)» 

Декунова Діана 

ДПТНЗ «Конотопський 
професійний ліцей»  
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Передвиборча програма лідера учнівського  самоврядування  

ДНЗ «Конотопський професійний ліцей» 

Декунової Діани 

 
Моє головне завдання в тому, аби кожен учень йшов на заняття в ліцей із                   

задоволенням і у гарному позитивному настрої. Адже учнівські роки                  
незабутні і наповненні найкращими спогадами про навчання. 

 

План дій 
 

1. Тісна співпраця з радою лідерів учнівського самоврядування та парламента-
ми закладів професійної (професійно-технічної) освіти Центрального окру-
гу. 

2. Відкриття справжніх лідерів, залучення їх до активної громадської діяльнос-
ті. 

3. Використання можливостей учнівського самоврядування як превентивного   
феномену в попередженні та подоланні негативних явищ у молодіжному                  
середовищі. 

4. Співпраця учнів і педколективу – допомога в отриманні кваліфікованої,                         
тактовної педагогічної допомоги учнівському активу, навчання їх мистецт-
ву управління;  

5. Проведення цікавих заходів, вікторин, конкурсів, презентацій, дискусій,              
акцій, доброчинних заходів. 

6. Продовження волонтерської роботи по допомозі дітям із Благодійного              
фонду «Серця любові» в м. Конотопі. 

 
 

Віра в себе є невід’ємною умовою досягнення успіху. 

Вірте, обов’язково вірте, що у вас все вийде, і ви досягнете мети. 

 

Я вірю в себе ! 
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Я народилася у 2000 році. У 2016 році вступила до закладу, де                       

відповідально ставлюся до навчання. Люблю читати, співати, танцювати,               

займаюся спортом. Організована,спокійна, врівноважена, вихована, чуйна, маю 

авторитет серед учнів. Учні ліцею проявили довіру до мене, обравши головою 

учнівського самоврядування «Лідер». 

Як голова учнівського самоврядування «Лідер» пильную за навчанням 

учнів, підбиваю підсумки навчання в кінці кожного тижня, здійснюю шефську 

допомогу учням, які мають недостатній рівень успішності, займаюся організа-

цією культурно-масових заходів, де і сама беру активну участь. Допомагаю ад-

міністрації закладу в керуванні для підтриманні за чистотою, охайністю в лі-

цеї. Брала активну участь в акції «Ми за мир на Україні», в якій закликаю і вас 

взяти участь і допомогти зупинити війну на Україні.  організовувала конкурс 

на кращу композицію з квітів та сільськогосподарської продукції «Барви осе-

ні»,вечір відпочинку до Дня учнів ПТНЗ.  

А зараз з учнями ліцею планую плідно працювати протягом навчального 

року та втілювати мрії кожного. 

Професія  

«Штукатур. Маляр. Лицювальник-
плиточник» 

Іванова Дар’я 

ДПТНЗ «Путивльський 
професійний ліцей»  
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Передвиборча програма лідера учнівського  самоврядування  

ДПТНЗ «Путивльського професійного ліцею» 

Іванової Дар’ї 

 
 1. Захист прав та інтересів учнів. 

 2. Організація загальноліцейних походів. 

 3. Організація регіональних спортивних змагань. 

 4. Підтримка уже встановлених традицій та започаткування 
нових. 

 5. Широке залучення учнів до роботи в самоврядуванні. 

 6. Популяризація здорового способу   життя. 

 7. Озеленення міст та сел.  

 

Моя життєва позиція:  

гуманність та толерантність до оточуючих. 

 

 Лише коли кожен буде розуміти, що усі люди  

рівноправні, у світі пануватиме мир і злагода. 
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Я народився у с. Ворожба Білопільського району               
Сумської області 29 жовтня 2001 року.  

Навчаюся на другому курсі ДНЗ «Сумське ВПУБА» . 

Я різностороння розвинена особистість. У мене є чимало 
занять, які мене захоплюють. Перше моє улюблене заняття – 
спорт. Спорт у моєму житті з дитинства. Я займаюся легкою 
атлетикою, футболом.  

Дуже полюбляю каток та зимові види спорту, особливо 
хокей. Спорт багато чого дає в моєму житті: він організовує, 
дисциплінує та виховує.  

Я люблю спілкування, пошук нових знайомств та друзів.  

 Прагну реалізовувати себе в різних сферах. Тому, я               
сподіваюся, що у майбутньому мої улюблені заняття                    

принесуть мені користь.  

Професія  

«Електрогазозварник. Муляр» 

Кириченко Данило 

ДПТНЗ «Сумське вище професійне  

училище будівництва  та 
автотранспорту»  
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Передвиборча програма  
Голови учнівського самоврядування 

ДНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту»  
Кириченка Данила 

 
 Ми ставимо за мету продовження розвитку учнівського самоврядування 

та виведення його на новий рівень шляхом залучення ще більшої кількості  

учнів до активної співпраці у його відділах. Адже сьогодні як ніколи учнівське 

самоврядування займає важливу ланку в нашому розвитку, готуючи нас до  

дорослого життя. 

 Головною метою нашої подальшої діяльності є розв’язання соціальних  

проблем, що наразі актуальні.  

 Прагнемо сприяти залученню засобів масової інформації до заходів, що    

відбуваються в училищі.  

 Для підвищення соціальної активності плануємо проводити: 

 - соціологічні опитування; 

 - роботу із соціально незахищеними верствами; 

 - допомогати учням-переселенцям, та тим, чиї батьки знаходяться в зоні 

АТО; 

 - допомогати і залучати до актуальних проблем широкі маси, тобто        

розв’язання питань на рівні міста, області; 

 - обмін досвідом з учнями інших закладів освіти країни та світу. 

 Для підвищення фізичної активності прагнемо всіляко сприяти                      

організації масових спортивних заходів та естафет як в училищі, так і на рівні 

міста та області.  
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 Президент учнівського самоврядування ДНЗ «Шосткинський 
центр ПТО». Навчається на 3-му курсі і  знає, якi в учнiв є                             
невдоволення.  
 

 Він знає, що головна задача в тому, аби кожен учень йшов до           
навчального закладу із задоволенням і гарним настроєм. Адже               
учнівські роки пов’язані з найприємнішими згадками, тож давай-
те разом зробимо їх незабутніми!  

 

Віталій уміє працювати в колективі. Легко знаходить спільну 
мову з оточуючими. Бере активну участь у житті закладу.  

 

Активний. Відповідальний. Чесний. 
 

Професія  

«Оператор з обробки інформації  та 
програмного забезпечення» 

Харьков Віталій 

ДНЗ «Шосткинський центр 
професійно-технічної освіти»  
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Передвиборча програма лідера учнівського  самоврядування  

ДНЗ «Шосткинський центр професійно-технічної освіти» 

Харькова Віталія 

 

 

1. Відстоювати права учнів.  

2. Давати змогу учням висловлювати бажання щодо змін у за-
кладі. 

3. Вести пропаганду здорового способу життя. 

4. Сприяти розвитку волонтерського руху серед молоді. 

5. Підтримувати та сприяти розвитку українських традицій у за-
кладі та у власному місті. 

6. Я обіцяю активно брати участь у відстоюванні прав та інте-
ресів учнів. У всіх складних ситуаціях між учнями та вчителя-
ми знаходити компроміс, щоб у закладі               підтримувалося 
взаєморозуміння і взаємоповага             педагогів та учнів! 

7. Буду радий приймати від Вас пропозиції та побажання, вирі-
шувати питання та проблеми. Разом зробимо наші навчальні 
роки яскравими та незабутніми! 

 

 

 
Сподіваюся на вашу підтримку! 
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Стетюха Альона – лідер учнівського самоврядування Роменського ВПУ,              
заступник президента Учнівської Ради училища. Завжди усміхнена, доброзичлива 
та щира. Активна учасниця волонтерського руху міста та навчального закладу. За її 
ініціативи та підтримки неодноразово збирали допомогу онкохворим дітям                 
Сумщини та нашим героїчним воїнам АТО. 

Альона очолювала центр здорового способу життя учнівського                                 
самоврядування училища. Брала активну участь у спортивних змаганнях та                      
оздоровчих заходах та акціях ( «Дерево здоров’я », «Міняємо цигарки на цукерки», 
«Біла ромашка», «Червона стрічка», «Бути здоровим модно», «Подаруй посмішку»). 

Альона – найкраща спортсменка училища, переможниця Всеукраїнських 
змагань з легкої атлетики. У змаганнях 32 спартакіади учнів ПТНЗ області – 
золота медаль з легкої атлетики та 2 бронзові медалі з бадмінтону та                      
штовхання ядра. 

Робота в учнівському самоврядуванні допомагає Альоні  досягти кращих 
результатів як в професійній підготовці так і у розвитку особистості.  

Професія  

«Продавець продовольчих товарів, 

Стетюха Альона 

ДПТНЗ «Роменське вище 
професійне училище»  
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Передвиборча програма лідера учнівського  самоврядування  

ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище» 

 

Стетюхи Альони 

 

 

1. Хочу, щоб учнівське життя запам’яталося всім,              стало 
цікавішим, насиченим та різноманітним. Пропоную запо-
чаткувати фестиваль учнівських креативних ідей «Фарби 
життя». 

2. Пропоную для активізації волонтерської роботи збільши-
ти різноманіття акцій для допомоги онкохворим та війсь-
ковим АТО.  

3. Хочу в області започаткувати проведення                                       
марафону здорового способу життя серед закладів ПТНЗ. 

 

 

 

Сподіваюся на вашу підтримку! 
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 З вересня 2017 року обіймає посаду лідера учнівського самоврядування 
навчального закладу. Творча, толерантна, креативна особистість. Активно           
бере участь у заходах навчального закладу.  

 Весь свій вільний час присвячує пісні. Брала участь у Всекраїнському 
конкурсі виконавців естрадної пісні серед учнівської молоді закладів профе-
сійно (професійно-технічної) освіти «Подільська веселка», де посіла ІІ місце в 
номінації «Солісти».  

 Займає активну життєву позицію і є волонтером. Кожного року                   
організовує святковий концерт, збирає кошти та необхідні речі і відвідує                
літніх людей в геріатричному пансіонаті та дітей в центрі соціально-
психологічної реабілітації. Активно залучає інших здобувачів освіти до                  
благодійних акцій: «Серце до серця», «До світлого дня – світлі вчинки».  

 Співавтор проектів «Творимо культуру миру разом», в якому посіли пер-
ше місце, та «Моральний вчинок». Брала участь у обласному конкурсі фотома-
теріалів «Слобожанський оберіг» і здобула перемогу. 

 На досягнутому учениця не зупиняється, адже має життєве кредо:  

«Тільки вперед». 

Професія  

«Кухар, кондитер» 

Приходько Ольга 

ДНЗ «Сумське міжрегіональне 
вище професійне  училище »  
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Передвиборча програма лідера учнівського  самоврядування  

ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище » 

 

Приходько Ольги 

 

1. Організація та проведення акцій: «Допоможи ближньому», 
«Ми за чисте довкілля», «Долоньки щастя». 

 

2. Організація благодійного концерту для дітей з центру соціа-
льно-психологічної реабілітації, Сумського дитячого будинку 
ім. С.П. Супруна,  геріатричного пансіонату. 

 

3. Провести серед училищ «Містер і міс». 

 

4. Здійснення волонтерської діяльності (допомога людям похи-
лого віку, які залишилися на самоті і потребують сторонньої 
допомоги). 

 

5. Збір коштів для притулку для бездомних  тварин. 
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Я учениця ІІ курсу ДПТНЗ «Шосткинське ВПУ».  

Обіймаю посаду заступника Президента ради  учнівського            
самоврядування училища. 

Захоплююся танцями та співом, беру активну участь в усіх  
заходах, що проводяться на рівні училища та міста. Маю активну 
життєву позицію. 

У вільний час займаюся бісероплетінням, цікавлюся                     
психологією людини. 

Моя програма дій: 

продовжувати роботу над проектом «Пам'ять жива», присвя-
ченому загиблим воїнам АТО; 

зміцнити корпоративний дух нашого училища, аби кожен            
відчув себе невід'ємною часткою великої родини; 

 залучення  якомога більше учнів до масових заходів.  

Професія  

«Кухар, кондитер» 

Парнюк Аліна 

ДПТНЗ «Шосткинське вище 
професійне  училище »  
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Я учень І курсу ДПТНЗ «Шосткинське ВПУ».   

Обіймаю посаду голови ради учнівського самоврядування                
закладу. 

Моя програма: 

Активізація роботи лідерів учнівського самоврядування. 

Упровадження інтелектуальних змагань між училищами свого 
регіону. 

Продовження традиційного проведенню фестивалю 
«Вареники-Шостка-Фест». 

Енергозбереження в гуртожитках. 

Залучення учнівського самоврядування до профорієнтаційної 
роботи з учнями шкіл. 

Обмін інформацією про проведену роботу учнівським                      
самоврядуванням у соціальних мережах. Це дає можливість                   
популяризувати професійно-технічну освіту в межах міста,             
області, країни. 

Професія  

«Електрогазозварник, слюсар з 
ремонту колісних транспортних 

засобів» 

Олбок Владислав 

ДПТНЗ «Шосткинське вище 
професійне училище »  
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Я народилася 04.02.1997, весела, товариська, розсудлива, самос-
тійна, активна і цілеспрямована особистість. Маю організаторські 
здібності та авторитет серед одногрупниць. Маю багато друзів, підт-
римую дружні стосунки з однокласницями і вже нинішніми одногру-
пницями. 

Полюбляю активні види спорту, займаюся танцями (11 років, 
Народний танок), зі своїм колективом завоювали звання «Зразковий 
колектив». Працюючи в команді, я віддаю себе по максимуму й отри-
мую в двічі більше.  

Моє життєве кредо: «Коли ти робиш щось для інших від душі, не 
чекаючи подяки, хтось записує це в книгу доль і посилає щастя, про 
яке ти навіть не мріяв». 

Зараз молодь творча і неординарна, активно користується соці-
альними мережами («живе в соцмережах»), тому вважаю за доціль-

ним створення сайту лідерів учнівського самоврядування облас-
ті.  

Професія  

«Перукар, (перукар-модельєр), 
візажист» 

Галіуліна Світлана 

ДПТНЗ «Сумський центр ПТО з 
дизайну та сфери послуг»  
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Передвиборча програма лідера учнівського  самоврядування  

ДПТНЗ «Сумського центру ПТО з дизайну та сфери послуг» 

Галіуліної Світлани 

 

 

Як кандидат у Президенти учнівського самоврядування хочу          

запропонувати всім учням заходи, що будуть розвивати та реалізу-

вати учнів як особистість.  

 

Одним із масштабних заходів, який я хочу запропонувати – це                               

танцювальний флешмоб «StudDancеs» серед закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, таким чином ми зможемо проявити             

себе, представити свою команду, свій заклад, як одну активну та                

цілеспрямовану родину. І довести всім, що учні закладів професій-

ної (професійно-технічної) освіти – найталановитіша молодь               

Сумщини й України.  

 

Започаткувати цікавий проект «Від ПТНЗ до ПТНЗ», основою 

якого буде – зближення та співпраця всіх закладів, кожен ПТНЗ            

матиме  можливість показати свою гостинність та запросити                

інших. 

 

Сподіваюся на вашу підтримку! 
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Життєве кредо:  

«Усе в моїх руках,  

тому їх ніколи  

не можна опускати!»  

Професія  

«Кухар. Плодоовочівник» 

Шарлай Альона 

ДПТНЗ «Конотопський 
професійний аграрний ліцей»  
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Передвиборча програма лідера учнівського  самоврядування  

ДНЗ «Конотопський професійний аграрний ліцей» 

Шарлай Альони 
1. Училище – це наш другий дім. Адже скільки цікавих хвилин, годин ми 

проводимо на уроках, виховних заходах, під час трудових операцій. Кожно-
му хочеться, щоб учнівське життя було цікавим, захоплюючим, неповтор-
ним. А зробити це може, частково, президент училища. Я вважаю, що                
президент  – це впершу чергу такий же учень як і всі, тільки він повинен 
при всьому цьому розуміти учнів  усього закладу. Влада в його руках – не 
спосіб виділитися або змусити когось  втілювати чужі ідеї, це величезна  
відповідальність за справжнє благополуччя  студентів. Президент допома-
гає донести бажання учнів до працівників освіти, займається безпосеред-
ньо їх виконанням.  

2. У кожної людини є талант, потрібно тільки дозволити йому розвивати-
ся.  Тому будучи президентом, я намагатимуся розкрити усі приховані              
таланти учнів. Ми – покоління Інтернету, так чому б не проводити деякі  
заходи за допомогою “всесвітньої павутини”? Проводити свята найбільш 
поширені в інших країнах, наприклад: Halloween, різноманітні маскаради. Я 
вважаю, – це було б весело.  

3. Якщо я стану головою парламенту намагатимуся: розвивати сили та            
здібності учнів; берегти та примножувати традиції; упорядкувати діяль-
ність комісій, щоб вони були продуктивними; залучати до участі в роботі 
учнівського самоврядування всіх небайдужих; згуртувати всіх членів              
парламенту, щоб  працювати як одна команда; враховувати думку кожного 
учня і розкривати їх приховані таланти. Головною дією подальшого процві-
тання нашої є єдність дій усіх членів ради.  

4. Я відкрита, привітна, рухлива, різноманітна, людина настрою, люблю           
подорожувати і дуже волелюбна. 

5. Я сподіваюся, що впораюся з посадою президента обласної ради ліде-
рів учнівського самоврядування за допомогою впертості, відповідальності,                   
самообмеження, терплячості і найголовніше творчого підходу до роботи!  

Ви хочете жити краще? Вам подобається досягати успіхів? Ви хочете бути 
впевненими в завтрашньому дні і мати багато друзів?                                               
Тоді голосуйте за мене!!! 



 Вступив до навчального закладу у 2016 році. У цьому ж році було 
обрано старостою групи № 31, згодом – головою учнівського самовря-
дування училища. 

 Як голова учнівського самоврядування училища став ініціатором 
проведення акцій серед учнів училища «Чисте довкілля – гарне               
дозвілля», «Зробимо училище найкращим», «Посади дерево», «Чисті            
ліси – чисті легені»,  «Бережи природу – примножуй її багатство». 

 В училищі активний учасник художньої самодіяльності.  

 У 2017 році став віце-президентом Південного округу обласної            
ради лідерів учнівського самоврядування ПТНЗ Сумщини, переможцем 
конкурсу «Учень року» серед учнів ДПТНЗ «Лебединське вище                             
професійне училище лісового господарства та учасником обласного 
конкурсу “Учень року –2017”, де нагороджений дипломом у номінації 
«Креативний учень року». 
 

  

Професія «Лісник, тракторист-машиніст 
сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва 
(категорії «А1», «А2»), водій 

автотранспортних засобів (категорії «С»)» 

Усик Богдан 
ДНЗ «Лебединське вище 

професійне училище лісового 
господарства»  
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Передвиборча програма лідера учнівського  самоврядування  

ДНЗ «Лебединське вище професійне  

училище лісового господарства» 

 

Усика Богдана 

 

Привіт, друзі ! 

 

Ви мене знаєте вже не перший рік. Я комунікабельний,     енер-
гійний, товариський, добре навчаюсь, маю організаторські здібнос-
ті. Хочу, щоб заклади професійної (професійно-технічної) освіти 
стали для учнів острівцем свободи  самовираження. 

 

Тому я буду продовжувати заохочувати учнів не лише до на-
вчання, але й до культмасової роботи, а також допомагати  знайти 
себе. А для цього пропоную зробити вільний час  цікавішим, щоб 
кожен зміг виявити свої приховані            здібності та таланти.  

 

Коли живеш, то треба щось робити, 
А не закопувати в бездну хист. 

В житті не дай вам, Боже, збайдужіти, 
Тоді життя утратить всякий зміст… 

Активно треба мріяти, творити, 
Сміятися, бо сміх не підведе. 

Добро робити і людей любити… 
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Я, Олександр Шишка, народився у мальовничому селі Кашпури на                            
Роменщині. 

Викупаний водами місцевих ставків, заколиханий гнучкими вербами,                   
огорнутий ніжністю і чарами любистку, я виріс у повній гармонії з природою. 

За знаком Зодіаку – Козеріг, тож і фізично, по-зимовому загартований і                  
витривалий, то й спорт для мене – це не обов’язок, а стиль життя. 

Якості лідера мені привили мої батьки, розвивали їх і в школі, а тепер – у             
Синівському ліцеї. 

Я – активний у будь-яких змаганнях, олімпіадах. Завжди посідаю призові           
місця, або ж стаю переможцем. 

Я прагну росту: навчального, фізичного, кар’єрного, тобто – крок за кроком 
іду до успіху. 

Я – менеджер (організатор), який може повести за собою інших. Та для             
цього спершу показую приклад, щоб на мене рівнялися. 

Я прагну бути професіоналом за фахом, що обрав. 
Я здобуваю в ліцеї міцні знання, професійні навички – за цим моє майбутнє. 

Навчатися на «відмінно» - мій обов’язок. 
Я – переможець обласного конкурсу «Учень року-2018» у номінації «Лідер». 
Я люблю людей, природу, Україну. 
Я – патріот, доля моєї Вітчизни – моя доля. 
Я – люблячий син і брат, надій ний друг, толерантна людина. 
Я – творчий і креативний, відповідальний і не пасивний. 
Проблеми людей – це мої проблеми. 
Усім буде цікаво біля мене. 

Професія  

«Кухар. Кондитер 

Шишка Олександр 

ДПТНЗ «Синівський професійний 
аграрний ліцей»  
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Я народилася у 2000 році, навчаюся в Державного ДПТНЗ 
«Недригайлівське вище професійне училище», опановую професію 
«Кухар, продавець продовольчих товарів». 

Виконую обов’язки віце-президента училища. Середній бал у 
навчанні – 8,5. У навчальній діяльності активна, розвиваю вміння 
та навики самостійної роботи.  

Висловлюю свою точку зору, намагаюся бути самостійною,               
комунікабельна, швидко знаходжу спільну мову, як серед                        
одногрупників, так і серед учнів інших груп.  

Люблю грати в теніс, футбол, волейбол і баскетбол. Неоднора-
зово була призером спортивних змагань із різних видів спорту,      
обласного та районного рівнів. 

Староста 45 групи, маю багато друзів.  

Умію триматися в колективі, володію організаторськими               
здібностями.  

Професія  

«Кухар. Продавець продовольчих 
товарів» 

Науман Євгенія 

ДПТНЗ «Недригайлівське вище 
професійне училище»  
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Передвиборча програма лідера учнівського  самоврядування  
ДПТНЗ «Недригайлівське вище професійне училище» 

 
Науман Євгенії 

 

 

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 і систематичну участь в організації та проведен-
ні всіх заходів, які проходять в навчальному закладі та області. 

5. Сприяти повноцінній і активній співпраці  учнівського самов-
рядування з батьківським комітетом, адміністрацією закладу 
та іншими службами. 
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