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Учні ДПТНЗ 

«Сумський центр          

професійно-технічної 

освіти» впроваджували 

проект «Добро починається 

з тебе», поставивши за      

мету залучити молодь до 

благодійної діяльності,     

популяризувати молодіжні 

благодійні ініціативи,          

пропагувати кращі надбан-

ня, цікаві доробки і яскраві 

знахідки. 

Тематичне спрямуван-

ня проектів різноманітне: 

соціальні проекти; екологічні проекти; культурологічні проекти. 

Учні груп № 9, 15 у рамках проекту «Тепло душі – тваринам» надають 

допомогу братам нашим меншим. Вони співпрацюють із Сумським товарист-

вом захисту тварин, допомагають вигулювати собак з притулку, розчищають 

сніг, купляють, у міру сил, їжу, збирають кошти для утримання. Відвідують 

притулок для тварин майже кожні вихідні. Робота волонтерів не закінчується 

проектом, адже життя беззахисної тварини триває не рік чи два, учні виявили 

бажання взяти деяких тварин своїм рідним та близьким, та надавати допомогу 

навіть після закінчення навчального закладу.  

Група № 12 відвідала Сумський обласний центр служби крові для того, 

щоб здати кров для онкохворих дітей та для воїнів АТО і врятувати чиєсь  

життя, адже це почесно, корисно і необхідно. Хлопці усвідомлюють, що       

донорство крові особливо важливим стало зараз у зв´язку з останніми кричу-

щими подіями на Сході. У період війни, коли кожна крапля крові на вагу золо-

та, дефіцит донорської крові може мати трагічні наслідки. Приємно усвідом-

лювати той факт, що є в нашій країні люди, яким не все одно. 

Учні училища взяли під свою опіку Сумський дитячий будинок імені 

С.П.Супруна. Узимку, у період сильних заметів, учні надавали допомогу у  

вигляді відкидання снігу. Навесні група сприяла прибиранню території, брала 

участь у висадці фруктових дерев (копали ями, носили воду тощо). У рамках 

загального проекту організували та провели акцію «Розтопи своє серце –      

допоможемо дітям разом»: відвідали онкохворих дітей, які знаходяться на лі-

куванні в Сумській обласній дитячій лікарні в гематологічному відділенні. 

Учні підготували для дітей солодкі подарунки і придбали настільні ігри,        

олівці, розмальовки, фломастери та інше. Малюки та їх матусі з радістю      

зустрічали дівчат. 

 

Мета проекту:

Залучення молоді до благодійної діяльності

Популяризація молодіжних благодійних ініціатив

Поширення отриманого досвіду; навчально-методичне  
забезпечення благодійної діяльності дітей та молоді

Пропагувати кращі надбання, цікаві доробки і яскраві 
знахідки учасників проектів

Підтримка соціально-активної учнівської молоді



Розпочали роботу над екологічним проектом «Вода – це здоров’я, життя, 

сила» учні групи № 10, у рамках якої займалися прибиранням сміття, рейдами 

щодо охорони насаджень, очищенням джерельця від забруднення у                

Веретенівському парку м. Суми, місцевому заповіднику зелених насаджень,  

водоймищ, джерельної води. 

Над упровадженням екологічного проекту (охорона навколишнього сере-

довища, озеленення) працювали й учні групи № 7. У рамках проекту учнями 

даної групи були проведені наступні заходи: 

- акція «Зробимо Україну чистою разом!» (прибирання території центру); 

- доброчинна акція «Озеленення»; 

- «Екологічними стежинами» (участь у виставці «Еко-ялинка», виготовив-

ши ялинку із природного матеріалу, поетичному конкурсі на кращий вірш чи 

пісню про природу); 

- підготовлено доповідь про вплив забрудненого довкілля «Проблеми             

екології і ми»; 

- підготували збірки публікацій на екологічні теми: «Рослини Червоної 

книги Сумської області», «Тварини Сумщини, занесені до Червоної книги 

України», збірки віршів на екологічну тематику. 

Усі учнівські соціальні проекти мають високий виховний потенціал     – 

участь у них сприяє вихованню потреби у творенні добра, наповнює дозвілля 

змістовною та корисною діяльністю, відволікає від шкідливих звичок, полег-

шує подолання різних адикцій (залежностей), формує соціальну компетент-

ність і ціннісне ставлення до життя та здоров’я, родини, рідного міста. 

Більшість проектів - довготривалі, мають чітку перспективу розвитку.  

Матеріали щодо впровадження благодійного проекту «Добро починається 

з тебе» стали матеріалом для конкурсу «Моральний вчинок». За результатами 

конкурсу ДПТНЗ «Сумський центр ПТО» посів І місце. 



У рамках проекту «Змінимо майбутнє на краще» лідери учнівського самов-

рядування ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну» 

долучилися до  екологічного проекту  «Нове життя старого листя», метою якого 

є утилізація опалого міського листя за допомогою вермітехнологій  (переробки 

каліфорнійскими черв'яками).  

Кожної осені з дерев осипається листя, вкриваючи вулиці і проспекти стро-

катим килимом в золотисто-червоних тонах. Листопад – неодмінний атрибут 

осені, що надає цій порі року особливого колориту і шарму. Але разом із тим,  

сухе листя, яке накопичується на тротуарах і газонах, становить для міста             

достатньо серйозну проблему.  

З одного боку, опале листя – це природне добриво. Розкладаючись, листя  

покращує якість ґрунту, насичуючи його мінеральними й органічними речовина-

ми, які необхідні для росту трави, чагарників і дерев. З іншого боку, існує і нега-

тивний аспект. Міські зелені насадження виступають у ролі фільтрів, що пропу-

скають через себе цілий комплекс забруднювачів, що надходять з повітря 

(сірчастий, вуглекислий газ, свинець, мідь, кобальт, цинк, марганець, залізо то-

що). У результаті, очищаючи навколишнє середовище від шкідливих хімічних 

сполук, токсичних речовин, часточок важких металів, дерева та кущі накопичу-

ють їх у листі, яке, під впливом сезонних факторів, восени опадає на землю. 

Листя, що пролежало зиму на газонах, має вигляд спресованої під снігом сумі-

ші, яка шкідлива для рослин. Важкі метали та багато інших забруднювачів             

скорочують термін життя дерев, а також викликають послаблення стійкості до 

хвороб і шкідників. Саме тому в містах листя прибирають. Але як ?  



Що ж робити з опалим листям? Листя не повинно залишатися на вулицях, 

зібране в купи - це суперечить санітарним нормам і правилам благоустрою 

міст. Кращим способом утилізації опалого листя вважається його компостуван-

ня. Але ж це за умови, що воно чисте і не містить у собі шкідливих речовин! А 

компостуючи опале листя в межах міста, людина піддає великій небезпеці            

довкілля – усі шкідливі речовини з листя потраплять у ґрунт і ґрунтові води. 

Тому сьогодні принципи компостування листя в межах великих населених           

пунктів є невиправданими. 

Ми, учні ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва і              

дизайну»,  усвідомлюємо сучасні  масштаби екологічних змін, що створюють 

реальну загрозу для життя людей. Тому активізуємо діяльність, спрямовану на 

розвиток екологічної культури, що сприятиме  накопиченню екологічних 

знань, виховуванню любові до природи, прагненню берегти, примножувати її, 

формувати вміння і навички діяльності в природі. 

Мета екологічного проекту  «Нове життя старого листя»  – утилізація    

міського опалого листя за допомогою дощових черв’яків і повернення в приро-

ду екологічно чистого добрива – біогумусу. Саме так, ми беремо у природи те, 

що себе віджило і повертаємо їй натомість цінне добриво. 

Колись наше рідне місто Суми, було відоме, як місто троянд. Зараз, це міс-

то тьмяної трави з невибагливими квітами. Ми хочемо повернути рідному міс-

ту колишній вигляд, довести на прикладі власного навчального закладу, що ко-

ли змінити ставлення до землі, змінимося і ми самі. 

Проект «Нове життя старого листя» упроваджується за рахунок власних 

коштів. Тому ми просуваємося до своєї мети маленькими кроками. Але при  

належній підтримці ми хочемо почати кампанію по відродженню чистоти і          

родючості землі в нашому місті. Розраховуємо на те, що участь у Проекті            

слугуватиме прикладом для учнів інших навчальних закладів та людей з інших 

міст і областей. 

Головна місія Проекту - змінити ставлення людей до природи, залишити 

нащадкам світ кращим, чистішим і красивішим! Цей Проект не має кордонів і 

меж! 

 



Автор проекту - сумчанка  Богдана Гапоченко - стала переможцем премії 

«Земля жінок 2018» в Україні і відстоювала честь країни на міжнародному рів-

ні, а саме на фінальному етапі  міжнародної премії «Земля жінок 2018» Фонду 

Yves Rocher під егідою Інституту Франції. 

 

 

 

Учні ДПТНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну» 

активно підтримали громадську ініціативу по розумній утилізації опалого листя 

в м. Суми. Восени 2017 року на території училища для подальшої утилізації  

було зібрано більше 1000 кг листя! Завдяки спільній роботі жодної купки листя 

з території навчального закладу не було викинуто до сміттєвих баків чи спале-

но в багатті. У рамках проекту «Нове життя старого листя» перша партія біогу-

мусу, отриманого з листя зібраного з території Сумського вищого професійно-

го училища будівництва і дизайну, була подарована училищу з метою його        

подальшого використання для озеленення клумб та газонів. Автори проекту 

висловили щиру подяку керівництву та учням ДПТНЗ «Сумське вище учили-

ще будівництва і дизайну» за свідоме ставлення до проблем охорони навколи-

шнього середовища та поліпшення санітарного стану довкілля. 

Продовжуючи природоохоронну справу, учні ДПТНЗ «Сумське вище про-

фесійне училища будівництва і дизайну» започаткували акцію «Подаруй пта-

шкам оселю».  Цієї весни було виготовлено та надійно закріплено на деревах 

20 шпаківень. Учні з великою цікавістю і бажанням поставилися до благород-

ної справи. Адже добре розуміють, що повернувшись із теплих країв, шпаки 

матимуть новенькі оселі, де зможуть вивести і поповнити пташиний рід.           

Нині в зеленому саду, що поряд із навчальним закладом, лунають дзвінкі  

пташині голоси. Пташки принесли до нас на своїх крилах радість і весну – 

пору надій і оновлення. 



У рамках проекту  «Змінимо майбутнє на краще» учні ДНЗ «Сумське ВПУ буді-

вництва та автотранспорту»  спланували проведення благодійних акцій: збір 

коштів для постраждалих на сході України та надання посильної допомоги дітям 

з інвалідністю, ветеранам війни і праці, малозабезпеченим та людям похилого 

віку. 

 

Завдання проекту: 

– виховання у дітей доброзичливості, милосердя, бажання надати допомогу 

тим, хто її потребує; 

– висвітлити проблеми дітей з інвалідністю та людей похилого віку в закладі та 

засобах масової інформацію; 

– розвиток комунікативних навичок, набуття досвіду ділового спілкування в 

учнів. 

 

Благодійна акція «Допоможи другу зі сходу» була направлена на збір речей  

дітям постраждалим на сході України. 

Проведення акції «Подаруй радість» залучила учнівський колектив привітати 

дітей з інвалідністю на дому з новорічними святами. В училищі збирали кошти в 

рамках акції «Від серця до серця» на допомогу дітям з вадами слуху. Протягом 

«Тижня доброти»  учні училища надавали допомогу (вручення продуктових               

наборів, допомога по господарству) людям похилого віку, які стоять на обліку в 

Червоному Хресті, ветеранам війни. 

Отриманий унаслідок реалізації проекту досвід засвідчує, що робити добро 

може кожен. Ми віримо, що дієвий приклад учасників проекту «Змінимо             

майбутнє на краще» надихатиме на добрі справи й інших, допоможе їм зробити 

перші кроки благодійної діяльності. Навколо нас так багато справ, які чекають 

на увагу і підтримку! Ми переконані, що разом, об’єднавши наші зусилля та            

досвід, ми зможемо відродити традиції благодійництва в Україні та закласти в 

серця дітей бажання творити добро. 



Україно, минуле твоє незабутнє, 

Та сміливо ми разом будуєм майбутне  

Ти єдина для нас найрідніша мати 

Будем нове життя ми гуртом будувати, 

Щоб сльозами ти не вмивалась. 

А щаслива була й усміхалась. 

Щоб щасливо людина в тобі змогла жити 

Працювати, творити, талант свій               

розкрити, 

Щоб у світі тебе визнавали, 

Щоб надію на краще ти мала. 

Ти сильна, могутня, тебе не здолати. 

Ти неподільна будеш й єдина – 

Бо є в тебе надійна родина, 

Яка не покине тебе, не продасть, 

За тебе життя при потребі віддасть. 

Ми діти твої, ми зростаєм, мужнієм 

І про щасливе майбутнє ми мрієм. 

У ліцеї сьогодні навчаємось ми 

І виростаєм гідними всі ми людьми. 

ДПТНЗ «Глинський ПАЛ» 



Результати впровадження проекту «Змінимо майбутнє на краще»  

в ДПТНЗ «Зноб–Новгородський професійний аграрний ліцей». 

Висаджено молоді дерева на  

вирубаних ділянках лісу в рамках 

акції «Збережи скарби природи»  

Прибрано парк смт. Зноб-

Новгородське та висаджено дерева 

за участю громадськості 

Систематично   

прибираємо територію закладу  

в рамках акції «Ми за  

чистоту в рідному ліцеї»  

Доглядаємо за пам’ятником           

партизанам Другої світової війни в 

рамках акції «Ніхто не забутий,          

ніщо не забуте…»  



Сьогодні наш час потребує нових лідерів, людей компетентних, відповідаль-

них, здатних мислити неординарно та приймати нестандартні рішення. Лідери 

наших навчальних груп мають знання, як повести людей за собою та організува-

ти їх, та як зробити так, щоб вони тобі повірили. 

Тому основним завданням очільника лідерського руху ДПТНЗ «Конотопське 

ВПУ» в рамках проекту «Змінимо майбутнє на краще» було навчання лідерів 

груп, згуртування їх біля конкретної ідеї, формування довіри один до одного і 

допомога кожному. Кожного понеділка збирався Парламент, старости груп. На 

збори запрошували заступника директора з навчально-виховної роботи,             

соціального педагога, психолога, яки розповідали, навчали та проводили             

тренінги, бо саме знання і вміння дозволяють молоді брати активну участь у 

житті суспільства.  

Розуміючи, що головним завданням для молоді закладу є набуття  професій-

ної компетентності, намагалися довести своїм друзям, що є ще стільки всього 

корисного і цікавого… Усі заходи, акції, в яких активісти брали участь протягом 

року, були направлені тільки на зміну нашого майбутнього на краще. Цим              

довели, що можна не просто на когось вчитись, але й реалізовувати себе, робити 

те, що подобається, показати місту, громадськості, які в нас талановиті учні. 

Щоб змінити майбутнє на краще, потрібно почати змінювати самого себе. 

Якщо наведемо порядок у своїй групі, училищі, то зможемо і нашу країну         

привести до порядку. 

Нині учні займають активну позицію в житті власного закладу і прагнуть 

вирішувати свої проблеми самостійно, але поки ще за підтримки адміністрації. 

Цікавою була проведена конкурсно-розважальної програма «Знайомтесь – 

я ваш Лідер!». У творчій та дружній атмосфері учні мали змогу розкрити свої 

лідерські якості та продемонструвати організаторські здібності. 

 



Протягом року навчилися об’єднувати навколо себе однодумців для        

організації спільних справ, бо бажають, щоб кожний повірив у себе, скинув з 

себе невпевненість, навчився висловлювати свої думки і бажав зробити щось 

гарне для свого закладу, щоб сміло говорити  своїм друзям – я навчаюся в          

училищі.  

Після обласних зборів, послухавши та поспілкувавшись з друзями, лідера-

ми було прийнято рішення: звернутися до адміністрації з пропозицією створи-

ти кімнату для Парламента учнівського самоврядування, бо проводити засідан-

ня в різних кабінетах було дуже не зручно. На радість, адміністрація ідею       

підтримала, допомогла і зараз активісти мають змогу збиратися в постійному 

місті, мають свою радіорубку і свою стінну газету. Як кажуть, спочатку навчає-

мося на малому, а потім будемо братися за велике й серйозне.  

Протягом навчального періоду наші учні підтримали акцію «Добрі           

справи», без якої змін на краще може й не відбудеться, і майже щотижня         

пропонували та виконували різні корисні  справи: ремонтували дитячі шафи, 

стільці в садочках та інтернаті, допомагали впоратися зі сніговими заметами, 

допомагали ветеранам праці у весняно-польових роботах.  

Учні  зрозуміли, що проблем дуже багато: і етичні (діти не ставляться до 

всіх рівно), і наркоманія, і алкоголізм. Розклавши всі негаразди, ми розміркову-

вали, що саме ми теж можемо внести свою частинку в ці питання , бо всю           

країну самотужки дорослим не вилікувати. Гасло активістів «Самі вирішили, 

самі зробили, самі відповідаємо» заохочує лідерів робити добрі справи, бо ми 

самі хочемо змінити  своє життя на краще. 



Одним із головних напрямків роботи учнівського самоврядування 

ДПТНЗ «Кролевецьке вище професійне училище» було упровадження           

результатів акції «Збережи книгу заради майбутнього» в рамках загального 

проекту «Змінимо майбутнє на краще». 

 

Метою проведення акції було: 

– виховання в учнів шанобливого ставлення до книги, як нематеріального 

культурного надбання людства; 

– розвиток навичок корисної ручної праці; 

– сприяння розвитку читацького смаку та інтересу до процесу пізнання; 

– відпрацювання навичок в учнів працювати в команді. 

 

Акція вирішувала такі завдання: 

– реставрація книжкового фонду бібліотеки закладу; 

– залучення учнів до відновлення книжок; 

– активізація роботи бібліотеки. 

 

У результаті акції: 

- були проведенні заняття з формування навичок реставрації книжок та 

підручників для групи учнів-ентузіастів, які в свою чергу зробили акцію циклі-

чною завдяки обміну досвідом та залучення додатково учнів з усіх навчальних 

груп; 

- в приміщенні бібліотеки закладу було організовано виставку                

відреставрованих книг; 

- створено «Книжковий фрімаркет» у бібліотеці. 



 Сократ сказав: «Хочеш змінити світ – почни з себе». Учнівське самовря-

дування ДПТНЗ «Лебединське вище професійне училище лісового господарст-

ва» впевнене, щоб змінити світ на краще необхідно жити в мирі і злагоді,           

цінувати кожне життя, допомагати іншим, берегти природу.  

 У рамках реалізації проекту «Змінимо майбутнє на краще»                  

представниками самоврядування протягом року проводилася акція «За чисте 

довкілля». Робітничими загонами лісників висаджено більше 15 000 дерев –  

акція «Посади дерево». Як результат упорядкування прилеглих територій – 

створення рекреаційних зон. Учнівську ініціативу підтримала адміністрація           

закладу, педагогічний колектив. Лише спільними зусиллями ми зможемо           

відчути й побачити позитивні зміни. Ми, молодь, маємо велике бажання жити в 

свої квітучій прекрасній країні – Україна. 



Плануючи впровадження проекту «Змінимо майбутнє на краще» ми почали  

замислюватись над тим, яку ж тему нам обрати. Звернули увагу на те, що в  

Україні вживання психоактивних речовин неповнолітніми набуло значного      

поширення та становить серйозну небезпеку для подальшого розвитку суспільс-

тва, тому профілактика даного негативного явища належить до найбільш пріори-

тетних соціально-педагогічних проблем. 

У ході реалізації проекту «Змінимо майбутнє на краще» нами, тобто              

учнівським самоврядуванням Реутинського професійного аграрного ліцею було 

розроблено та впроваджено проект «Молодь ліцею обирає здоровий спосіб       

життя», мета якого полягала у визначенні ефективних шляхів профілактики та 

попередження розвитку шкідливих звичок серед учнівської молоді ліцею.              

Проект тривав чотири місяці (січень-квітень 2018 року) та складався з трьох  

етапів (підготовчого, реалізаційного та заключного).  

 

З метою систематичної профілактики ШЗ учнівської молоді нами були             

використані наступні форми та методи роботи:  

1) похід вихідного дня «День без шкідливих звичок» – тим самим прагну-

ли досягнути зближення учнів між собою, розвинути міжособистісні стосунки 

та дружні відносини, організувати відпочинок від буденних справ, тим самим 

знизити рівень прояву шкідливих звичок; 

2) проведення різноманітних спортивних ігор та змагань – ми сприяли       

розвитку в учнівської молоді сили волі, сміливості, наполегливості; 

3) проведення різноманітних та цікавих акцій – ми активно проводили           

роз’яснювальну роботу щодо негативного впливу шкідливих звичок, привчали 

учнів до ведення здорового способу життя; 

4) перегляд мотиваційних фільмів (відеороликів) – дав змогу організува-

ти спільні перегляди соціально-корисних фільмів та сюжетів, які сприяли             

розвитку моральних якостей, чеснот та відповідальності учнів; 

5) проведення різних тематичних вечорів та виховних годин ми сприяли 

розвитку в учнів здібностей та потенційних можливостей, розвитку дружнього 

колективу, формували негативне ставлення до шкідливих звичок. 



 

Систематичність та цілеспрямованість упровадження проекту дав                

можливість отримати наступні результати:  

– розвиток шкідливих звичок знизився на 27 % (спочатку був 48 % і знизив-

ся на 27 %); 

– підвищився рівень міжособистісних відносин; 

– сформована стійка внутрішня мотивація до навчальної діяльності; 

– розширилися уявлення про цінності особистості; 

– суттєво підвищився рівень організації дозвіллевої зайнятості учнівської 

молоді. 

Таким чином, роботу в даному напрямку плануємо не припиняти, а розвива-

ти, доповнювати різноманітними профілактичними заходами. Сподіваємося, що 

молодь змінить своє ставлення до шкідливих звичок і обере здоровий спосіб 

життя. 



У Роменському вищому професійному училищі протягом 2017/2018 навчаль-

ного року упроваджувався проект лідерів учнівського самоврядування ПТНЗ 

області «Змінимо майбутнє на краще». Було декілька цікавих ідей проекту, але 

ми вирішили розпочати з найголовнішого, без чого наше життя і майбутнє         

неможливе, це здоров’я. 

 Сучасна молодь вкрай неграмотна в питанні здорового способу життя.          

Наркоманія, куріння, вживання алкоголю, токсикоманія – часто це вбачається 

кращим дозвіллям серед певної частини юнаків та дівчат. Тож лідери учнівсько-

го самоврядування училища вирішили зосередити свою увагу на формуванні 

здорового способу життя серед учнівської молоді. 

Нереалізованість надлишку вільного часу, відсутність сформованості культу-

ри дозвілля призводять до посилення негативних процесів у молодіжному сере-

довищі. Проблема соціалізації молоді та підлітків сьогодні стоїть досить гостро у 

всьому світі. Формування здорового способу життя є набагато ефективнішою й 

економічно доцільнішою стратегією, ніж постійне збільшення витрат на лікуван-

ня наслідків нездорового способу життя, яке не забезпечує бажаного результату. 

А здорова людина – це здорова держава із здоровою нацією.  

Радниками «Центру здорового способу життя», які працюють у кожній на-

вчальній групі, були проведені оздоровчі та спортивні заходи, акції, змагання. За-

лучалися учні до спортивних секцій та гуртків, проводилися заходи та акції з 

профілактики та подолання шкідливих звичок. Учні училища були учасниками 

та переможцями багатьох спортивних змагань. 



У рамках проекту було проведено: 

– тиждень фізичної культури і спорту; 

– посвята в першокурсники з спортивними змаганнями та квестами; 

–  військово-спортивні змагання «Козацька наснага»; 

– спортивно-розважальна програма «Училище – наша дружня роди-

на» (змагання між командами учнів та працівників закладу); 

– акції «Міняємо цигарки на цукерки», «Дерево здоров’я», «Стоп, суїцид!», 

«Подаруй посмішку» та багато інших; 

–  заходи до Дня порозуміння з ВІЛ-інфікованими (акція «Рожева стрічка»); 

– виховні заходи з тем: «Геть паління – ми здорове покоління», «Харчування 

молодої людини», «Вплив Інтернету на здоров’я», «Ми обираємо здоров’я», 

«Алкоголь руйнує майбутнє», «Ні – наркотикам»; «Здоровий світ – здоровими 

очима»; 

– «День здоров’я»  зі змаганнями та конкурсами. 

Для покращення фізичного стану учні, що проживають у гуртожитку, день 

починали з ранкової зарядки. Представниками учнівської ради проводилися  

рейди «Ні – курінню». Лідери учнівського самоврядування брали участь у еколо-

гічному проекті «Година землі». 

На нашу думку, проблема легкого доступу молоді до спиртних та слабоалко-

гольних напоїв, енергетиків, легких наркотичних речовин, є на сьогоднішній 

день найактуальнішою. Усі ми знаємо, що вживання спиртних напоїв у ранньому 

віці веде до загострення захворінь серцево-судинної системи, легенів, печінки. 

Тож, проводилося розповсюдження листівок та буклетів у місті та училищі з тем: 

«Продаж алкоголю та тютюну підліткам», «Ні дня без спорту», «Припини               

вживати хімію». 

У рамках Всеукраїнського конкурсу «Збережемо Землю для наступних         

поколінь» було здійснено захист екологічного проекту «Проблема утилізації           

відходів СТО» учнями групи III курсу з професії «Слюсар з ремонту автомобі-

лів, електрогазозварник». Учні зібрали великий матеріал роботи СТО в               

м. Ромни, проаналізували основний обсяг відходів, що залишаються після         

ремонту та обслуговування автомобілів, визначили їх вплив на навколишнє         

середовище та запропонували шляхи виходу з даної ситуації. За підсумками 

конкурсу проект зайняв III місце в номінації «Найкращий екологічний проект 

серед учнів закладів професійної освіти автотранспортної галузі». 

Радники «Центру здорового способу життя» брали активну участь в             

організації спортивно-масової роботи, проводили заходи та акції з профілакти-

ки та подолання шкідливих звичок у своїх навчальних групах спільно з класни-

ми керівниками та майстрами виробничого навчання. 

Зараз в усьому світі серед молоді  бути здоровим модно. Тож ми будемо 

продовжувати роботу із упровадження проекту «Змінимо майбутнє на краще», 

бо дійсно своє майбутнє ми вбачаємо в щасливому, здоровому житті в нашій 

Україні. 
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Зміни в суспільстві залежать від кожного з нас. Протягом навчального року 

учні ДПТНЗ «Недригайлівське вище професійне училище» працювали над   

впровадженням проекту «Змінимо майбутнє на краще». Сьогодні ми готові поді-

лилися деякими позитивними змінами в результаті впровадження даного проекту. 

Наше гасло: «Хочу змінити світ, цією зміною буду я». На зборах учнівсько-

го самоврядування було погоджено з адміністрацією училища напрямки та            

об’єми робіт з питань осучаснення навчального закладу, посильних ремонтних 

робіт, благоустрою прилеглих територій. 

У результаті їх упровадження було прибрано лісосмугу, окультурено            

училищний фруктовий сад, спроектовано та висаджено квітники і газони. 

Ураховуючи сучасні вимоги до спортивної зали, учні  навчального закладу 

долучилися до ремонту нашого центру здорового способу життя. Адже велику 

частину часу ми проводимо саме тут, в спортивній залі нашого училища. Нашими 

зусиллями повністю перефарбованих стін, у спортзалі замінено підлогу зі              

спеціальним покриттям, відремонтовано трибуни для глядачів. Зараз спортивна 

зала виглядає ось так.  

Крім цього, є цікаві ініціативи щодо створення в мікрорайоні училища 

«молодіжної зупинки». Цього року в селищі почав курсувати громадський транс-

порт. Для зручності пасажирів, в т.ч. наших учнів, силами учнівського та                 

педагогічного колективів споруджено зупинку. Проект передбачає перетворення 

звичайної  зупинки громадського транспорту на екологічну.  

Амбіційно налаштована молодь готова працювати й об’єднувати навколо 

себе однодумців для реалізації задумів. 

Над випуском працювали: 

Редактор: Інна Кіхтенко, методист НМЦ ПТО у Сумській області 

Технічний редактор: Ірина Смирнова,  методист НМЦ ПТО  у Сумській 
області 

 

Дякуємо лідерам учнівського самоврядування за надані матеріали 

 
 

https://zaxid.net/news/showNews.do?u_lvovi_prezentuvali_proekt_ekozupinki_na_vulitsi_doroshenka&objectId=1353801

