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Шановні лідери учнівського самоврядування! 
 

Рік вже підходить до кінця і, озираючись на пройдений шлях, напередодні свят  
висловлюю вам свої найщиріші вітання. 

Зазначу, що цей рік був вкрай насиченим та продуктивним. Так багато корисного вже 
звершено, ще більше грандіозних дій – заплановано.  

Звертаю вашу увагу, що наш творчий колектив лідерів самоврядування впевнено обрав 
шлях розвитку та успіху. Тісна співпраця лідерів самоврядування вже дала свої позитивні 
результати: створено багато доробок, які допомагають нам працювати з учнями у власних 
навчальних закладах. Це маленькі перемоги на шляху до великої мети – постійного розвитку 
та удосконалення роботи учнівського самоврядування. 

Впевнений, що кожна наша ініціатива, кожна зустріч – це запорука розвитку молоді 
нашої області. Я бажаю кожному з вас сил та впевненості у будь-яких корисних починаннях.      
Вірю, що наша творча група буде поповнюватися новими ініціативними учасниками. 

Нехай наступний рік наповниться успіхом, наснагою та життєвою енергією для 
кожного з вас. Бажаю, щоб яскраві зимові свята принесли відпочинок, який дасть новий 
поштовх для творчих досягнень у навчанні та активному учнівському житті.  

Бажаю щастя та достатку, оптимізму, здійснення всіх світлих мрій і сподівань! 
Тож прийміть мої найщиріші вітання з Новим роком і Різдвом Христовим! 
 

З найкращими побажаннями  
Президент обласної ради  

лідерів учнівського самоврядування                                                                 Віктор Меша  
                                                                                                  (ДНЗ «Сумське ВПУ будівництва  
                                                                                                                   та автотранспорту») 
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Усім серцем вітаю Вас із довгоочікуваними і світлими святами – Новим 
роком та Різдвом Христовим! 

Озирнувшись назад, можна сміливо сказати, що 2015 рік був прожитий не 
дарма. Цей рік був насичений подіями, напруженою працею, глибоким змістом та 
звершеннями. Він подарував нам радість зустрічей і відкриттів, перемог і 
досягнень, новий професійний і життєвий досвід. 

Від усієї душі зичу вам великого людського щастя, міцного здоров'я, добра 
й радості, вірних друзів та близьких людей поруч. Бажаю, щоб прийдешній рік 
виправдав ваші добрі надії та прагнення.  

Пам`ятаймо, що кожна хвилина життя залежить від нас самих та наших 
вчинків. Давайте не залишатися байдужими до біди, труднощів наших ближніх та 
всіх нужденних. І власними руками, гарними справами та добрим серцем разом 
будемо змінювати це життя на краще. 

Бажаю, щоб весь прийдешній 2016 рік був сповнений приємними подіями, 
радісними зустрічами, цікавими подіями і тільки чудовим настроєм, а ваше життя 
буде насичене щирими друзями, натхненням, любов`ю, посмішками і теплом! І 
живе надія, що наступний рік тільки примножиться нашими спільними добрими 
справами. 
 
З повагою та любов`ю  
Віце-президент обласної ради лідерів  
учнівського самоврядування  

Сумського округу                                                                   Анастасія Медведєва  
                                                          (ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва і дизайну») 

Дорогі учні професійно-технічних навчальних закладів! 

Ми всі різні – і це чудово! Ми народилися в різний час, у різних сім’ях, 
полюбляємо різну їжу та слухаємо різну музику. Але у нас є одне спільне – наша 
команда лідерів учнівського самоврядування. Лідер – людина індивідуальна, дієва, 
ерудована, розумна. Нас об’єднує спільна мета і спільний план дій. 

З нагоди свята Нового року та Різдва Христового прийміть найщиріші 
привітання та побажання. Сподіваюся, що ви підходите до цих свят із новими 
здобутками і далекосяжними планами. Пам’ятаймо, що ми живемо за правилом 
трьох літер «Н» – Немає Нічого Неможливого. 

Нехай Новий рік та Різдвяна Зоря принесуть у ваші оселі веселий настрій, 
здоров’я, щастя, гучну коляду та зігріють радістю серця. Давайте радіти успіхам 
один одного, адже успіх кожного із нас – успіх усієї команди, гордість 
профтехосвіти! Тож у Новий рік увійдемо новими справами у спільній акції 
«Рушник єднання». Єднаймося! 

 
Віце-президент обласної ради лідерів  
учнівського самоврядування  

Північного округу                                                                       Анна Антипенко                                                                                            
                                                                              (ДПТНЗ «Шосткинське ВПУ») 

Шановні друзі, однодумці, майбутнє держави! 
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Від учнівського самоврядування ДПТНЗ «Роменське ВПУ» вітаю лідерів 
Південного округу з новорічними та різдвяними святами. Нехай чарівність цих свят 
буде в посмішках наших друзів, урочистих вітаннях, особливій теплоті, радості, які 
створюють дивовижне відчуття світла, злагоди і щастя, бо в кожного з нас є шанс 
залишитися у вічності завдяки добрим справам і добрій пам’яті про себе. Адже ви 
маєте змогу займатися тим, що вам до вподоби. А це вже надзвичайно багато. 

Ми щасливі, бо в нас, молодих, є попереду час для роздумів, вчинків, 
почуттів, для осмислення власного «Я». 

Хай буде милостивим до вас Бог, а ви любіть свою справу - і тоді прийде 
визнання, успіх, щастя. Зичу своїм друзям із навчальних закладів області здоров’я, 
здійснення всіх бажань і надій, успіхів у навчанні, щоб кожен день був наповнений 
благополуччям та мудрістю, яка допоможе здолати всі труднощі. Щиро бажаю 
радості, любові, щасливої та щедрої долі, а впевненість у завтрашньому дні хай 
назавжди наповнює ваші серця! Учнівській молоді бажаю перемог у всіх справах, 
бо перемога – лише вершина айсбергу, основною частиною якого є кропітка, 
щоденна праця. Будьте завжди попереду, допомагайте один одному, вирішуйте 
важливі питання своїх навчальних закладів.  

Бажаю всім учням професійно-технічних закладів Сумської області бути 
лідерами не тільки в своїх закладах, а й в житті. Приємних та насичених зимових 
канікул!  

Щасливого Нового року та веселих різдвяних свят! 
 

Віце-президент обласної ради лідерів  
учнівського самоврядування  
Південного округу                                                              Олександра Стрижевська  

                                                                                            (ДПТНЗ «Роменське ВПУ») 
 

Шановні друзі! 

 
 
Наші серця наповнюються чарівним очікуванням чудес! Кожен, безумовно 

кожен, незалежно від віку, професії, статі - кожен вірить у диво! Сподівається, що 
в Новому році буде ще краще, ще тепліше, ще щасливіше! Так і має бути.  

У ці  передноворічні дні бажаю вам здорового оптимізму і віри в краще!  
Давайте в будь-яких життєвих ситуаціях вірити в добро і сподіватися на 

завтрашній день! 
 
Віце-президент обласної ради лідерів  
учнівського самоврядування  
Центрального округу                                                              Євгенія Кекух  

                                                              (ДПТНЗ «Конотопський ПАЛ») 
 

Друзі, ось і настає Новий 2016 рік!  
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       Наші справи: збори в округах 

 Збори лідерів учнівського самоврядування Сумського округу 

На базі Сумського ВПУ будівництва і дизайну 2 грудня 2015 року відбувся 
збір лідерів учнівського самоврядування Сумського округу під гаслом 
«Єднаймось заради добрих справ!» за участю лідерів Сумського ВПУ 
будівництва і дизайну, Сумського хіміко-технологічного центру ПТО, Сумського 
центру ПТО, Сумського ВПУ будівництва 
та автотранспорту, Сумського центру ПТО 
харчових технологій, торгівлі та 
ресторанного сервісу, Сумського центру 
ПТО з дизайну та сфери послуг, 
Хотінського ПАЛ. 

На збори були запрошені Інна 
Вячеславівна Кіхтенко, методист 
Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Сумській 
області, та Ірина Василівна Яніна, старший 
науковий співробітник Сумського 
художнього музею імені Никанора 
Онацького. 

Проводила зібрання Медведєва 
Анастасія, віце-президент обласної ради лідерів учнівського самоврядування 
Сумського округу, голова учнівського самоврядування Сумського вищого 
професійного училища будівництва і дизайну. 

Для кращого ознайомлення та зближення учасників практичним 
психологом Сумського вищого професійного 
училища будівництва і дизайну Ларисою 
Володимирівною Біловол проведено тренінг 
«Знайомство».  
Порядок денний зборів передбачав розгляд 
таких питаннь: 
символіка українського рушника, вишивки; 
упровадження проекту «Рушник єднання»; 
обговорення шляхів запровадження проекту; 
форми роботи учнівського самоврядування. 
Медведєва Анастасія запропонувала 
підтримати проект «Рушник єднання» та 
впроваджувати в навчальних закладах 
Сумського округу.  
Для його втілення необхідно було глибше 
ознайомитись з символікою українського 

рушника та вишивки. Ірина Василівна Яніна, старший науковий співробітник 
Сумського художнього музею імені Никанора Онацького, розповіла про історію 
виникнення рушників, їх походження, матеріали та розміри, символіку тощо. 
Зацікавили присутніх продемонстровані історичні пам`ятки XVI-XVIII ст., які 

збереглися до сьогодення та є музейними експонатами. 
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Наші справи: збори в округах 

          Основною метою проекту «Рушник 
єднання» є відображення діяльності лідерів 
самоврядування кожного закладу, проведення 
різноманітних заходів, що дозволяють проявити 
активну громадянську позицію, розвивати 
лідерські якості, розширювати благодійну 
волонтерську діяльність. 
 Тож завершальним завданням проекту стало 
проведення спільних заходів та створення 
символічного «рушника єднання», в якому 
поєднаються спільні справи лідерів учнівського 
самоврядування Сумського округу. Для 

оформлення 
своєї частинки 
рушника 
кожному закладу необхідно спроектувати власний 
символічний рушник з використанням орнаменту, 
емблеми, назви свого навчального закладу та 
заповнити простір добрими справами. Учасники 
зборів провели обговорення проекту та 
затвердили його впровадження. 

Наприкінці зустрічі Інна Вячеславівна Кіхтенко, 
координатор діяльності лідерів учнівського 
самоврядування ПТНЗ дала корисні настанови, 
цікаві ідеї та заохотила всіх учасників до 
створення ефективної діяльності учнівського 
активу професійно-технічних закладів Сумського 

округу. 

На базі ДПТНЗ «Конотопський професійний аграрний ліцей» створено 
осередок учнівського самоврядування. Під час першої зустрічі лідери затвердили 
план подальшої колективної роботи. 

Збори лідерів учнівського самоврядування Центрального округу 
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 Перший збір лідерів учнівського самоврядування Північного 

округу 

 
На базі Шосткинського вищого професійного училища 9 грудня 2015 року 

відбувся перший збір лідерів 
учнівського самоврядування 
Північного округу. Представники 
Свеського аграрного ліцею, 
Глухівського ВПУ, Зноб-
Новгородського професійного 
ліцею, Шосткинського центру 
ПТО, ВСП “Шосткинський 
професійний ліцей Сумського 
державного університету”  
завітали до Шосткинського ВПУ.  

Збори відбулися за таким  
порядком денним: 
презентація діяльності лідерів  
учнівського самоврядування Північного округу; 
обговорення плану спільних дій Північного округу щодо проекту «Рушник          
єднання»; 

тренінгове заняття з формування комунікативних якостей «Спілкуємося та 
діємо»; 

екскурсія до музею Шосткинського ВПУ. 

Учасники зборів провели 
обговорення проекту «Рушник 
єднання» та затвердили шляхи 
його впровадження. 
Для формування комунікативних 
якостей і навичок грамотного 
спілкування практичний психолог 
закладу Приходько А.Б. провела  з 
лідерами тренінгове  заняття 
«Спілкуємося та діємо». 
Після плідної роботи було 
проведено екскурсію до музею 
училища, де на всіх чекали смачні 
вареники з салом та грибочками. 

Перша зустріч відбулася. Попереду багато спільних справ.  

Наші справи: збори в округах 
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Перша спільна справа лідерів Північного округу на шляху  
впровадження проекту «РУШНИК ЄДНАННЯ» 

 
Лідери учнівського самоврядування – це енергійні амбітні молоді 

люди, які  мають активну життєву позицію, не байдужі до минулого і сьогодення і 
дбають про завтра, беруть участь у прийнятті рішень разом з дорослими.  

У переддень свята Збройних Сил України з 
ініціативи лідерів учнівського самоврядування 
Північного регіону та підтримки Ноги Миколи 
Петровича, міського голови м. Шостка, 
пройшов ІІ етап конкурсу «Нумо, хлопці!», 
присвячений Дню Збройних Сил України, у 
якому брали участь команди Шосткинського 
ВПУ, Шосткинського центру ПТО, 
Шосткинського професійного ліцею, 
Шосткинського медичного училища та 

Шосткинського хіміко-технологічного коледжу 
імені Івана Кожедуба.  
Команди змагалися в кмітливості, швидкості, 
спритності та зібранності. Змагання розпочалися з 
Візитки, у якій команди повинні були представити 
свою назву, гасло та пісню. Конкурсна програма 
складалася з елементів, які є обов’язковими для 
армії: чищення картоплі на польовій кухні, 
піднесення ящика з патронами, одягання 

комплекту бронезахисту, заряджання магазину 
автомата Калашникова. Не менш важливим був 
номер від групи підтримки: кожен навчальний 
заклад підготував номер художньої 
самодіяльності на патріотичну тему.  

Конкурсна програма закінчилася. 
Компетентне журі у складі працівників 
військкомату, представників міськвиконкому, 
молодіжної організації «Правий сектор» та 
військової частини № 3022 визначило 
переможців: І місце – хіміко-технологічний 
коледж, ІІ місце – розділили команди Шосткинського ВПУ та Центру ПТО, 

залишивши позаду медичне училище та 
професійний ліцей.  
Хлопці з команд довели, що вони є надійними 
захисниками нашої країни, а глядачі 
впевнилися, що їм можна довірити майбутнє 
держави.  
 Учнівське самоврядування Північного 
округу поклало Перший стібок у 
Рушнику єднання.  
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 Наші справи: благодійність 

Дарувати радість - це так приємно! 
Головною метою рішення рад учнівського самоврядування професійно-

технічних навчальних закладів міста Конотопа було подарувати маленьку радість 
дітям, які відвідують міський центр «Серця любові». На зібрані кошти волонтери 

4 училищ купили солодощі, канцелярські товари, 
іграшки та прийшли в гості до дітей, які 
потребують особливої уваги. Крім цього, учні 
обговорили проблеми та потреби дітей з 
обмеженими можливостями з керівництвом 
фонду і, що дуже важливо, запропонували свою 
допомогу в їх вихованні. Зустріч відбулася тепла, 
подарунки сподобалися, а бажання спілкуватися 
стало взаємним. Загалом візит пройшов у 
дружній, привітній атмосфері та залишив 
незабутній слід 
у душі 

кожного. Представники учнівського 
самоврядування сподіваються на те, що вони 
змогли подарувати  дітям  щасливі та незабутні 
моменти. Учні та педагоги вирішили, що такі  
заходи стануть систематичними, а питання 
підтримки дітей з обмеженими можливостями 
будуть частіше підніматись в учнівському та 
педагогічному колах. 

З нагоди Міжнародного Дня волонтера 
Рада  ДПТНЗ «Конотопське ВПУ» отримала 
подяку від організації ветеранів Конотопської 
міської ради – це так приємно! 

Допомога лідерів учнівського самоврядування Сумського ВПУ   
будівництва та автотранспорту ветеранам війни та праці 

З метою надання підтримки тим, хто її потребує, у Міжнародний день 
інвалідів лідери учнівського самоврядування Сумського ВПУ будівництва та 
автотранспорту відвідали Сумський геріатричний пансіонат для ветеранів війни 
та праці.  

Слова підтримки та ностальгічні пісні виявилися дуже доречними, а 
приємний подарунок у вигляді пиріжків став ще одним символом уваги. Учні 
особисто обійшли всі кімнати та побажали міцного здоров’я мешканцям 
пансіонату. 
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 Наші справи: благодійність 

У ВСП «Шосткинський професійний ліцей Сумського державного 

університету» до дня Святого Миколая проведено благодійну акцію  
 

У Шосткинському професійному ліцеї з 14 до 18 грудня 2015 року 
проведено благодійну акцію «Від серця до серця». У рамках акції учні ліцею 

збирали іграшки, речі та кошти для дітей з реабілітаційного центру. У День 
Святого Миколая учні привітали дітей зі святом, подарували подарунки.  

Усі були задоволені та отримали купу позитивних емоцій. Учні Ліцею 
потоваришували з дітьми й надалі будуть опікуватися про своїх маленьких друзів. 

 

Шосткинське ВПУ привітало дітей реабілітаційного центру з 

Днем Святого Миколая 
         Лідери учнівського самоврядування та волонтерський загін «Небайдужі 
серця» Шосткинського вищого професійного училища з нагоди дня Святого 
Миколая взяли участь в акції «Казкова майстерня». З новорічними 
поздоровленнями та святковими тістечками-миколайчиками завітали до міського 
реабілітаційного центру. 
          Учні побажали, щоб діти зростали здоровими, чемними, освіченими, і щоб 
день Святого Миколая залишився у їхній пам’яті святом приємних сюрпризів. 
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Наші справи: благодійність 

Допомога учнів Сумського хіміко-технологічного центру 
ПТО родині воїна, загиблого в АТО 

 
На виконання Плану роботи обласної 

ради лідерів учнівського самоврядування на 
2015-2016 навчальний рік, у рамках міської 
акції «Допомога родинам загиблих учасників 
АТО» учнями ДНЗ «Сумський хіміко-

технологічний центр 
професійно-
технічної освіти» 
ініційовано та 
проведено 
благодійний осінній 
ярмарок. 
Тривалі заходи з підготовки до ярмарку учнів 
усіх груп, активна їх участь, щирість і 
позитивний настрій переконали, що в закладі 
навчаються уважні до чужого горя учні. Другий 
поверх закладу перетворився на веселе дійство. 
Ярмарок виявився, як і годиться, галасливим і 

багатолюдним. Святково прикрашені столи учасників, атмосфера щирого 
спілкування та розуміння кожним 
важливості заходу – усе це об’єднало учнів, 
педагогів і батьків. Саме цей ярмарок довів, 
що не залишилося жодної байдужої душі, – 

усі групи брали 
участь у заході. Чого 
тільки не було на 
столах! На продаж 
було виставлено 
випічку різних 
видів: пиріжки, 
тістечка, печиво, 
калачі (вироби виготовлені своїми руками або з 
допомогою батьків). Усе було, як на 
справжньому ярмарку: охочих було стільки, що 
коридором не можна було пройти, скрізь лунав 

гамір, учні в різний спосіб запрошували до свого столу, рекламували 
товар, у який було вкладено частинку душі. Усі учасники отримали 
неабияке задоволення. А найприємніше те, що захід був місією 
доброчинності. Було зібрано 830 гривень, які передано лідерами 
учнівського самоврядування родині загиблого учасника АТО Пархоменка 
Сергія Леонідовича. Звісно, ця сума – лише невеличка частинка того, що 
можна зробити для цієї родини. 

Сподіваємося, що такі заходи стануть доброю традицією в житті 
центру. 
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Наші справи:  краєзнавча робота 

Уперше у Свеському професійному аграрному ліцеї та Середино-
Будському районі проведено краєзнавчий ФутКвест 

 
З метою організації краєзнавчої роботи з учнівською молоддю, формування 

спортивного гарту, командного суперництва та  
розвитку позитивних 
вражень від 
створеного та 
впровадженого, 
вперше в ДПТНЗ 
“Свеський 
професійний 
аграрний ліцей” 
організовано 
ФутКвест “Пізнай 

своє”.  
 Дві команди за визначеним маршрутом досить 
швидко мандрували стежками та визначними 
об’єктами селища, де відшукували 
інформацію краєзнавчого змісту. 
Учні довідались про призабуту особистість 
Другої світової війни, кавалера трьох орденів 
Слави - Журавльова Д.Г., фундатора науки 
лісового господарства Висоцького М.Г., 
професора, доктора біологічних наук 
Мілютіна О.А., і місцеву знаменитість, 
заслуженого діяча науки і техніки України, 
лауреата Державної премії УРСР Ситара Л.Л.  
Приємно вразила згуртованість учнівського колективу, які разом з 

координаторами, викладачами загальноосвітнього 
напрямку Приходько О.І. та Якименко Т.О., не 

тільки здобували знання в розважально-
пригодницькій грі, але й проявили організаторські 
здібності в патріотичному флешмобі.  
Обидві команди з успіхом дісталися фінішу: 
команда № 1 - завдяки спортивному гарту, команда 
№ 2 - завдяки розважливості та якості виконання 
завдань.  
З нагородженням не забарилися! 
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Озеленення смт Недригайлів силами учнів ВПУ 
 

Учні Недригайлівського ВПУ разом з 
учнями Недригайлівської спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
підтримали благодійну акцію з висаджування 
дерев у центральному сквері смт Недригайлів. 
Саджанці передав недригайлівцям земляк із с. 
Комишанка, член президії Недригайлівського 
земляцтва в Сумах, директор Сумського 
лісгоспу Микола Володимирович Сороколіт. 

У жовтні Іван Тимофійович Бойченко 
разом із 
своїм 
земляком, виходцем із Мелешків, 
приватним підприємцем Василем 
Михайловичем Тимошенком оголосили 
проведення благодійної акції з 
висаджування дерев в смт Недригайлів. 
          
 
Того ж дня 

учні Недригайлівського ВПУ та місцевої 
школи, гості з області на чолі з 
Недригайлівським селищним головою 
Остапчуком І.В. додали до зелених насаджень 
скверу тую, ялівець, самшит, калину, берізку, 
липу і горобину.  

Наші справи: збереження навколишнього середовища 
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