
Відбулися збори обласної ради учнівського самоврядування 

 ЗПО області 

 

Дієве функціонування органів учнівського самоврядування у 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти створює 

сприятливі умови для самореалізації молоді, всебічної реалізації 

учнями своїх інтересів, здібностей, прав та свобод, дає можливість 

кожному бути учасником і творцем молодіжного життя. Участь в 

учнівському самоврядуванні сприяє формуванню в учнів активної 

громадянської та життєвої позиції, формуванню навичок 

майбутнього організатора, керівника, який зможе відповідально 

ставитися до виконання своїх обов’язків. 

 

30 травня 2018 року в режимі он-лайн відбулися збори обласної ради 

учнівського самоврядування закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти Чернігівської області. 

Мета даного заходу - висвітлення подій, що відбулися за участю органів 

учнівського самоврядування, які найкраще вдалося втілити у життя протягом 

навчального року. 

З метою зміцнення партнерських відносин, взаємного збагачення, обміну 

інформацією, поширення позитивного досвіду інноваційних технологій між 

різними закладами професійної освіти України стало традицією щорічно 



проводити в Сумській області конкурс «Учень року в системі професійно-

технічної освіти». Про участь у даному заході, який проходив у травні цього 

року у Роменському вищому професійному училищі Сумської області, розповів 

та поділився враженнями учень Ніжинського професійного аграрного ліцею 

Максим Тихонов. 

Учні-лідери учнівського самоврядування ЗПО Чернігівської області 

підготували та представили інформаційні презентації за такими напрямками: 

 «Добрі справи» - волонтерство в учнівському середовищі (Чернігівське 

вище професійне училище, Чернігівське вище професійне училище 

побутового обслуговування, Ніжинський професійний аграрний ліцей); 

 Сторінками літописів «Вони прославляли та прославляють наш 

навчальний заклад» (Чернігівський професійний будівельний ліцей, 

Дігтярівський професійний аграрний ліцей); 

 «Молодь за здоровий спосіб життя» (Ніжинський професійний ліцей 

побуту та сервісу, Куликівський професійний аграрний ліцей); 

 «Я маю право!» (Чернігівський центр професійно-технічної освіти, 

Сосницький професійний аграрний ліцей, Професійно-технічне училище 

№33 с. Мрин); 

 «Я славлю свій навчальний заклад та професію» - профорієнтаційна 

робота (Сновське вище професійне училище лісового господарства, 

Чернігівський професійний ліцей побуту, Ічнянський професійний 

аграрний ліцей). 

Про висвітлення стану учнівського самоврядування на сайтах закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти Чернігівської області розповіла 

методист лабораторії виховних технологій Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Чернігівській області Світлана Зволь. 

Виступи та презентаційні матеріали лідерів учнівського самоврядування, 

представлені на даному заході, були цікавими, змістовними та містили 

корисну інформацію для широкого загалу учнівської молоді. 

Завантажити матеріали виступів. 

https://drive.google.com/open?id=1Tr05uOTFLhvdRZ5uuKo_t2d-GBpliswh






 


