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ПОЛОЖЕННЯ 

про Сумську обласну раду лідерів учнівського самоврядування  

професійно-технічних навчальних закладів 

 

Розділ І. Загальні положення. 

 

1.1. Сумська обласна рада лідерів учнівського самоврядування професійно

-технічних навчальних закладів (далі – Рада) є добровільним об’єднанням учнів, 

що координує роботу лідерів учнівського самоврядування професійно-технічних 

навчальних закладів (далі – ПТНЗ), сприяє соціальному становленню, творчому 

самовдосконаленню та розвитку учнівської молоді. 

1.2. Членом Ради може бути учень ПТНЗ – голова (президент) органу уч-

нівського самоврядування навчального закладу. 

1.3. Рада діє на засадах демократії і законності, виборності, добровільнос-

ті, рівноправності всіх її членів, періодичної звітності, обов'язковості виконання 

рішень, прийнятих у рамках чинного законодавства і поширюються на всі навча-

льні заклади професійно-технічної освіти Сумської області. 

1.4. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, законодавст-

вом України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки Украї-

ни, іншими діючими нормативно-правовими актами та цим Положенням. 

1.5. Рада користується підтримкою і допомогою керівництва професійно-

технічних навчальних закладів у вирішенні важливих питань. 

1.6. Рада є незалежною від впливів політичних, релігійних та громадських 

об’єднань.  

 

Розділ ІІ. Мета і завдання Ради. 

 

2.1. Метою діяльності Ради є представництво та захист соціально-

економічних, творчих, духовних та інших інтересів учнівської молоді Сумщини. 

2.2. Завдання Ради: 

організація співпраці з обласною радою старшокласників та студентською 

радою, молодіжними організаціями щодо обміну інформацією, координації дій 

учасників самоврядування, реалізації спільних проектів; 

створення умов для самореалізації учнівської молоді, всебічна реалізація 

учнями своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських 

цінностей; 

розвиток лідерських, організаторських якостей; 

формування навичок самоврядування, соціальної активності, відповідаль-

ності у процесі практичної громадської діяльності, набуття суспільно-

громадського досвіду; 

формування особистості, розвиток та реалізація її творчого потенціалу; 
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сприяння культурному розвитку, духовному збагаченню учнівської молоді; 

розвиток ініціативи, самодіяльності, відповідальності за доручену справу, 

уміння жити, діяти і співпрацювати в колективі; 

залучення кожного учня до активної життєвої позиції, до участі у реаліза-

ції державної молодіжної політики; 

задоволення інтелектуальних, соціальних, духовних та культурних потреб 

учнів. 

 

Розділ ІІІ. Напрямки діяльності. 

 

3.1. Рада: 

представляє й захищає законні інтереси учнів у громадських об'єднаннях, 

державних установах, керівних органах навчальних закладів, на всеукраїнсько-

му рівні, сприяє задоволенню потреб учнівської молоді у сфері навчання і відпо-

чинку; 

взаємодіє з державними установами, органами місцевого самоврядування, 

громадськими організаціями та об'єднаннями, іншими установами, які дотриму-

ються демократичних і гуманістичних принципів, співпрацює з батьками учнів; 

залучає учнів до різноманітних видів творчої діяльності, бере участь в ор-

ганізації освітньої, інформаційної, просвітницької роботи, складає та реалізує 

різноманітні програми і проекти, сприяє організації впорядкованого дозвілля 

молоді, відпочинку, проведення тематичних свят, конкурсів, олімпіад, молодіж-

них акцій; 

здійснює інформування учнівської молоді про їх права та свободи відпові-

дно до Конвенції ООН про права дитини, Загальної декларації прав людини, 

чинного законодавства України; 

проводить опитування серед учнів з питань їх життєдіяльності. 

3.2. Рада має свій друкований орган «Час молодих». 

 

Розділ ІV. Структура і повноваження членів Ради. 

  

4.1. Повний склад Ради – 29 осіб. Персональний склад Ради формується на 

початку кожного навчального року на засадах рівного представництва з кожного 

професійно-технічного навчального закладу області (по 1 представнику від кож-

ного навчального закладу).  

4.2. Рада формується на перших зборах у новому навчальному році. 

4.3. Склад Ради: президент, чотири віце-президенти в Північному, Центра-

льному, Південному та Сумському округах, секретар та члени Ради. 

4.4. Організаційною формою роботи Ради є збори, що проводяться два ра-

зи в рік (у разі необхідності частіше). 

4.5. Збори Ради є правочинними, якщо на них присутні більшість її членів. 
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4.6. Веде збори президент, у разі його відсутності - один із віце-

президентів. 

4.7. Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на зборах 

членів Ради. У разі рівного розподілу голосів голос президента є вирішальним. 

4.8. Рішення Ради оформляються протоколом, який підписує президент. 

4.9. Рішення Ради мають рекомендаційний характер. 

4.10. Рішення Ради в разі потреби надсилаються органам учнівського са-

моврядування ПТНЗ. 

4.11. Рада для виконання покладених на неї завдань має право: 

1) Одержувати в установленому порядку від органів учнівського самовря-

дування ПТНЗ необхідні матеріали та інформацію для організації роботи. 

2) Проводити засідання лідерів учнівського самоврядування в округах. 

4.12. Президент Ради: 

1) Організовує управління Ради в межах своєї компетенції. 

2) Головує на засіданнях Ради. 

3) Організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ради. 

4) Представляє Раду та учнівську громаду ПТНЗ Сумщини у відносинах з 

представниками державної влади, батьківської громадськості, учнівськими гро-

мадами інших областей та іншими організаціями і установами. 

5) Один раз на рік звітує перед членами Ради про свою роботу. 

4.13. До повноважень віце-президентів належить: 

1) Координація діяльності лідерів учнівського самоврядування в округах. 

2) Організація проведення зборів лідерів учнівського самоврядування в  

округах. 

3) Звітують один раз на рік перед членами Ради про свою роботу. 

4.14. До повноважень членів Ради належать: 

1) Контроль за виконанням цього Положення. 

2) Внесення змін до цього Положення. 

3) Прийняття інших документів Ради. 

4) Координація діяльності учнівського самоврядування в ПТНЗ області у  

формах, зазначених у розділі V. 

5) Розробка та втілення в життя щорічного плану діяльності Ради. 

4.15. Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснюється               

Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Сумській облас-

ті, керівниками ПТНЗ області. 

Розділ V. Форми діяльності. 

 

5.1. Пріоритетні форми діяльності Ради: обласні збори, форуми учнівської 

молоді ПТНЗ для обговорення проблем розвитку учнівського самоврядування в 

області, а також нагальних питань в освіті та молодіжній політиці; 
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висвітлення гострих проблем учнівського, громадського життя в друкова-

ному виданні обласної ради лідерів учнівського самоврядування ПТНЗ «Час мо-

лодих»; 

упровадження творчих програм, проектів, що мають на меті покращення 

навчально-виховного процесу. 

5.2. Члени Ради зобов’язуються на всіх рівнях ініціювати укладення угод 

про співпрацю із державними органами управління освітою та осередками бать-

ківської громади, з обласною радою старшокласників, студентською радою та 

громадськими об’єднаннями. 

5.3. Члени Ради визначають необхідність співпраці з дитячими, молодіж-

ними та іншими громадськими організаціями з метою спільного втілення в жит-

тя суспільно-корисних проектів. 
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Угода про співпрацю  

обласної ради лідерів учнівського самоврядування професійно-технічних на-

вчальних закладів та Навчально-методичного центру  

професійно-технічної освіти у Сумській області 

 

м.Суми,         15 жовтня 2015 року 

 

 Ми – директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти 

у Сумській області Олена Миколаївна Чхайло, Президент обласної ради лідерів уч-

нівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів Віктор Ме-

ша (далі – Сторони), 

 розуміючи необхідність формування в учнів активної громадянської позиції, 

пошуки шляхів вирішення проблем, що виникають у їх житті та діяльності; 

 підтримуючи учнівський лідерський рух та соціально значимі ініціативи ді-

тей Сумщини; 

визнаючи один одного як рівноправних партнерів, що забезпечують органі-

зацію навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закла-

дах, захист прав та інтересів учнів, у соціальній та інформаційній підтримці осві-

ти; 

склали цю Угоду про те, що готові співпрацювати на засадах добровільнос-

ті, демократизму, співробітництва, партнерства, взаємодовіри, взаємоповаги в ре-

алізації проектів, узявши на себе такі забов’язання. 

 

Основними завданнями Сторін, які укладають Угоду, є: 

Поважати інтереси один одного і неухильно дотримуватися прав, свобод і обо-

в’язків громадян України, які гарантовані Конституцією України, законами Укра-

їни «Про освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Конвенцією ООН 

про права дитини. 

Створювати умови для здобуття кожною дитиною якісної освіти та досвіду гро-

мадської роботи. 

Забезпечити активну участь Сторін у підготовці та прийнятті перспективних, 

довгострокових проектів і програм розвитку освіти та учнівського руху. 

Постійно інформувати Сторони про свою діяльність, прийняті рішення та їх ре-

зультати. 

Створювати в професійно-технічних навчальних закладах області безпечні умо-

ви для життя та здоров’я учнів, педагогів. 

Створювати в професійно-технічних навчальних закладах області належні умо-

ви для психічного, духовного та фізичного розвитку кожного учня, його особи-

стісного зростання. 

Ініціювати та підтримувати всі форми співпраці учнів, педагогів та представ-

ників державних структур, органів місцевого самоврядування. 

Щороку складати план спільних дій на навчальний рік. 
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Змінювати і доповнювати умови цієї Угоди  за згодою усіх Сторін. 

 

У своїх діяльності Сторони зобов’язуються: 

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській об-

ласті: 

Підтримувати діяльність обласної ради лідерів учнівського самоврядування 

професійно-технічних навчальних закладів. 

Проводити навчання лідерів учнівського самоврядування, заступників директо-

рів з виховної роботи, директорів професійно-технічних навчальних закладів 

щодо створення та ефективного функціонування органів самоврядування дітей. 

Забезпечити видавництво вісника лідерів учнівського самоврядування профе-

сійно-технічних навчальних закладів «Час молодих». 

Сприяти проведенню зборів лідерів учнівського самоврядування професійно-

технічних навчальних закладів. 

 

Обласна рада лідерів учнівського самоврядування професійно-технічних 

навчальних закладів: 

Відповідально ставитися до роботи в органах учнівського самоврядування, пе-

редавати знання учням професійно-технічних навчальних закладів. 

Активно залучати учнівську молодь до реалізації програм, проектів, проведення 

акцій і заходів, організованих органами учнівського самоврядування. 

Організовувати і проводити просвітницьку роботу з питань національно-

патріотичного, громадянського, духовного, превентивного, екологічного й еко-

номічного виховання учнівської молоді. 

Розробляти програми, проекти, сценарії виховних заходів. 

Проводити систематичну роботу щодо залучення партнерів до реалізації про-

грам і проектів діяльності обласної ради лідерів учнівського самоврядування 

професійно-технічних навчальних закладів. 

Стимулювати участь кожного учня у громадській роботі з метою реалізації її 

творчого потенціалу та самоствердження. 

Дана Угода вступає в силу з моменту підписання її Сторонами та не обме-

жується терміном дії. 

Угоду укладено у двох примірниках, що мають однакову силу, по одному 

для кожної з Сторін. 
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План спільних дій 

між Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у 

Сумській області та обласною радою лідерів учнівського самоврядування 

професійно-технічних навчальних закладів Сумської області 

на 2015-2016 навчальний рік 

 

Вересень 

1. Підготовка до збору обласної ради лідерів учнівського самоврядування профе-

сійно-технічних навчальних закладів Сумської області.  

 

2. Розробка й обговорення та затвердження плану спільних дій між Навчально-

методичним центром професійно-технічної освіти у Сумській області та облас-

ною радою лідерів на 2015-2016 навчальний рік. 

 

3. Пошук партнерів для спільної діяльності, використовуючи засоби масової ін-

формації, можливості Інтернету та електронної пошти. 

 

Жовтень 

1. Проведення збору обласної ради лідерів учнівського самоврядування ПТНЗ. 

 

2. Підписання Угоди про співпрацю НМЦ ПТО у Сумській області та обласної 

ради лідерів учнівського самоврядування ПТНЗ, Плану спільних дій на навчаль-

ний рік. 

 

3. Оголошення конкурсу «Учень року» у ПТНЗ серед лідерів учнівського самов-

рядування. 

 

Листопад 

1. Участь в акції «Спільними зусиллями» (збір коштів для забезпечення потреб 

військовослужбовців). 

 

2. Проведення конкурсу «Символіка лідерів учнівського самоврядування ПТНЗ». 

 

3. Проведення зборів лідерів учнівського самоврядування в округах. 

 

Грудень 

1. Організація проведення благодійних, волонтерських проектів до Новорічних 

та різдвяних свят. 

 

2. Видання вісника лідерів учнівського самоврядування «Час молодих». 9 
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2016 рік 

 

Січень 

1. Упровадження проекту «Рушник єднання» у ПТНЗ. 

 

Лютий 

2. Проведення обласного конкурсу «Кращі справи учнів-патріотів ПТНЗ» 

 

Березень 

1. Проведення зборів лідерів учнівського самоврядування в округах. 

 

2. Видання вісника лідерів учнівського самоврядування «Час молодих». 

 

Квітень 

1.Організація проведення заходів для дітей-переселенців із зони АТО «Пізнай 

свою історію – вона єднає». 

 

2. Збір лідерів учнівського самоврядування ПТНЗ. Звіт Президента обласної 

ради лідерів учнівського самоврядування. 

 

3. Нагородження переможців обласного конкурсу «Символіка лідерів 

учнівського самоврядування ПТНЗ». 

 

Травень 

1. Вибори Президента обласної ради лідерів учнівського самоврядування. 

 

2. Підбиття підсумків конкурсу «Учень року» у ПТНЗ серед лідерів учнівського 

самоврядування. 

 

3. Видання вісника лідерів учнівського самоврядування «Час молодих». 
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План роботи  

обласної ради лідерів План роботи  

обласної ради лідерів учнівського самоврядування ПТНЗ  

(ОРЛУС ПТНЗ) на 2015-2016 навчальний рік 
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№ 

з/п 

Захід Термін виконання Відповідальні 

1 Видання вісника лідерів 

учнівського самовряду-

вання 

Вересень, грудень 

2015 року, березень, 

травень 2016 року 

ОРЛУС ПТНЗ, 

НМЦ ПТО у Сумській 

області 

2 Конкурс «Учень року» у 

ПТНЗ серед лідерів уч-

нівського самоврядуван-

ня 

Жовтень 2015 року 

– травень 2016 року 

ОРЛУС ПТНЗ, 

НМЦ ПТО у Сумській 

області 

3 Обласний конкурс 

«Символіка лідерів уч-

нівського самоврядуван-

ня» 

Листопад 2015 року 

– квітень 2016 року 

ОРЛУС ПТНЗ, 

НМЦ ПТО у Сумській 

області 

4 Акція «Спільними зусил-

лями» (збір коштів для 

забезпечення потреб вій-

ськовослужбовців) 

Листопад 2015 року 

– квітень 2016 року 

ОРЛУС ПТНЗ 

5 Збори лідерів учнівсько-

го самоврядування в Пів-

нічному, Центральному, 

Південному та Сумсько-

му округах 

Листопад 2015 року, 

березень 2016 року 

  

  

Північний округ – 

«Шосткинське ВПУ», 

центральний округ – 

«Конотопський ПАЛ», 

південний округ – 

«Роменське ВПУ», 

Сумський округ – 

«Сумське ВПУ будів-

ництва і дизайну» 

6 Проведення благодійних, 

волонтерських проектів 

до Новорічних та різдвя-

них свят 

Грудень 2015 року – 

січень 2016 року 

ОРЛУС ПТНЗ 

7 Проведення обласного 

конкурсу «Кращі справи 

учнів-патріотів ПТНЗ» 

Лютий 2016 року ОРЛУС ПТНЗ, 

НМЦ ПТО у Сумській 

області 

8 Акція «День довкілля» 

  

Квітень 2016 року 

  

ОРЛУС ПТНЗ 

9 Заходи для дітей-

переселенців із зони 

АТО «Пізнай свою істо-

рію – вона єднає» 

  

Квітень 2016 року 

  

ОРЛУС ПТНЗ 
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10 Акція до Дня Перемоги 

«Ніхто не забутий, ніщо 

не забуте» 

Травень 2016 року. ОРЛУС ПТНЗ 

11 Налагодження співпраці 

з обласною радою стар-

шокласників та студент-

ською радою, молодіж-

ними організаціями що-

до обміну інформацією, 

координації дій учасни-

ків самоврядування, реа-

лізації спільних проектів 

Протягом навчаль-

ного року 

ОРЛУС ПТНЗ, 

НМЦ ПТО у Сумській 

області 

Учнівське самоврядування ПТНЗ: перезавантаження 



13 

Наші справи 

Тетяна Пешта, ДНЗ “Сумське 

ВПУ будівництва та автотранс-

порту” 

«Молодий воїн» у Сумському ВПУ будівництва та автотранспорту 

      

       За ініціативи Президента обласної ради лідерів 

учнівського самоврядування ПТНЗ Віктора Меші в 

Сумському ВПУ будівництва та автотранспорту 

пройшов   День здоров'я за участю вихованців Дер-

жавного ліцею-інтернату з посиленою військово-

фізичною підготовкою “Кадетський корпус” імені 

І.Г. Харитоненка. Свято для душі та тіла, яке куль-

тивує прості, але такі важливі цінності сучасності. 

«Проведення такого заходу дуже корисне для молоді. Патріотичне вихован-

ня формує дійсно важливі цінності. Сумське ВПУ будівництва та автотранспор-

ту «піонери» в проведенні такого Дня здоров’я. І дуже добре, що ця практика 

стала традицією та впроваджується в навчально-виховний процес», - зазначив 

Іван БОРШОШ, заступник голови Сумської обласної державної адміністрації. 

  

 Традиційно День здоров'я пройшов у рамках 

військово-патріотичного виховання під гаслом 

«Молодий воїн». На учасників чекали спортивні 

змагання та естафети, тренування з надання першої 

медичної допомоги. Далі «взводи» переходили до 

смуги перешкод на канатній дорозі, після чого учас-

ників очікувала екстремальна гра в пейнтбол. 

 

У свою чергу, кадети ліцею з посиленою війсь-

ково-фізичною підготовкою імені І.Г. Харитоненка 

продемонстрували свої здібності та підготували по-

казовий виступ із самооборони. Варто зазначити, що 

співпраця  училища з кадетським корпусом продов-

жується вже кілька років. На базі ліцею проходять 

відпрацювання військової підготовки наших учнів у 

рамках програми «Молодий воїн». 

 

Але не змаганнями єдиними: найкращі команди отримали призи! Солодощі 

в якості нагороди вибирали самі ж учні училища, що підштовхувало їх більш ак-

тивно долучатися до змагань. Самі ж вихованці створювали дружню атмосферу: 

грали пісень під гітару біля вогнища, пригощали всіх гарячим чаєм. Звичайно, 

була й польова каша. Кожен учасник заходу пригостився смачним обідом. 
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ДЕНЬ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В КОНОТОПСЬКОМУ 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ УЧИЛИЩІ 

         

Учнівське самоврядування є універсальною фо-

рмою активності, яку можна з однаковим успі-

хом вважати як засобом організації буття учнів-

ського колективу, так і чинником творчої само-

реалізації особистості. Метою самоврядування 

є включення учнів у різноманітну змістовну ді-

яльність колективу, залучення учнів до органі-

заторської роботи, формування почуття госпо-

даря навчального закладу, міста, держави. 

 

 

 У ДПТНЗ «Конотопське ПТУ» в день 

самоврядування учні взяли владу у свої ру-

ки, ставши на день керівниками навчально-

виховного процесу. Почалося все з лінійки, 

яку проводили директор Даценко Сергій 

(учень групи №33) та заступник директора 

Лозицька Юлія (учениця групи №7). Далі 

була виховна година «Моя професія. Невідо-

ме. Цікаве. Корисне», яку підготували у сво-

їх групах класні керівники з числа учнів. 

  

 

 Програма цього дня була надзвичайно 

насиченою. Серед заходів, які готували і 

проводили самі учні, найбільш цікавими бу-

ли: малюнок на асфальті «Україна — моя 

Батьківщина», святкова виставка «Осінній 

букет», майстер-клас «Лялька-мотанка – 

оберіг та символ домашнього затишку», фо-

токонкурс «Твоя інтуїція» та спортивні зма-

гання між працівниками та учнями учили-

ща. 

І учні, і педагоги цього дня були в гарному 

настрої та отримали масу приємних вражень та позитиву! 

Наші справи 

Богдана Буток , ДПТНЗ 

“Конотопське ПТУ” 



Педагогічний колектив та ветеранів освітянської ниви ДПТНЗ 

«Роменське ВПУ» привітали з професійним святом 

 

       До Дня працівників професійно-технічної освіти у холі навчального за-

кладу члени Учнівської ради радували педагогів спеціально виготовленими з 

нагоди свята квітами з цукерок.  

       Найщиріші побажання міцного 

здоров’я, любові, успіхів у житті та 

творчих злетів й слова вдячності за 

щоденну працю висловив директор 

ДПТНЗ «Роменське ВПУ» Павло По-

маран. 

       За сумлінну працю та з нагоди Дня 

працівників освіти педагогічні праців-

ники навчального закладу отримали 

грамоти та подяки. 

        З найкращими побажаннями виступив і почесний гість – заступник Ро-

менського міського голови, член громадської організації «Злагода» — Ігор 

Тетірко, який вручив училищу м’ячі. За багаторічну працю та досягнуті успі-

хи у справі навчання і виховання квалі-

фікованого робітника грамоти виконав-

чого комітету Роменської міської ради 

отримали: заступник директора з навча-

льно-виховної роботи Ірина Гулак та ви-

кладач фізичної культури Віктор Савче-

нко.  

Вітання з нагоди свята висловили і голо-

ва Учнівської ради Олена Шило та її за-

ступник Таїсія Кащенко. Члени Учнівсь-

кої ради також подарували педагогам хвилинку гумору.  

       З музичними вітаннями звернулися до педагогів учнівський колектив 

училища. Порадували педагогічний колектив Роменського ВПУ і вихованці 

танцювального колективу «Дивограй» міського будинку культури. 

Наші справи 

Олександра Д’яченко, ДПТНЗ 

“Роменське ВПУ” 
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Зустріч лідерів учнівського самоврядування  

у Сумському вищому професійному училищі будівництва і дизайну  

 

    У Сумському вищому професійно-

му училищі будівництва і дизайну од-

ним із важливих видів діяльності є 

учнівське самоврядування.  

02.10.2015 проведено збори лідерів 

усіх груп. Головою учнівського само-

врядування одностайно було обрано 

Медведєву Анастасію, ученицю 21 

групи. Основним питанням, яке розг-

лядалося саме на цій зустрічі, було 

оголошення учнівської програми про-

позицій щодо урочних та позаурочних заходів у межах училища. 

    Учні проводять активну діяльність не тільки по своїх групах, а й відіграють 

важливу роль у житті всього закладу.  

  

 Під час зустрічі лідери прийняли 

рішення про проведення благодійної ак-

ції по організації допомоги Максимову 

Артуру, учню 24 групи, родина якого 

потрапила у ДПТ.  Зібравши можливу 

кількість коштів від закладу та небайду-

жих учнів, ми намагаємось хоч на крап-

лину розділити горе Артура, висловлю-

ємо свою скорботу та підтримку йому 

та його родині. 

      

 Тож, щира подяка лідерам учнівського самоврядування за людяність та 

активну участь у житті закладу. 

Анна Стрелець, ДПТНЗ “Сумське ВПУ 

будівництва і дизайну” 


