
Участь представників обласної ради учнівського самоврядування 

закладів професійної освіти області у сесії обласної Ради 

старшокласників 

 
28 березня 2019 року на базі Чернігівського обласного Палацу дітей та 

юнацтва відбулася сесія Чернігівської обласної Ради старшокласників 

«Учнівське самоврядування від мрії – до дії. Підведення підсумків обласного 

конкурсу серед лідерів учнівського самоврядування «ART–LEED FEST», до якої 

долучилися представники обласної ради учнівського самоврядування закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти Чернігівської області. 

 Відкрила сесію ОРС методист Чернігівського обласного Палацу дітей та 

юнацтва Кулага Олена Анатоліївна. З вітальним словом до учасників засідання 

звернулася директор Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва 

Мельниченко Ірина Олександрівна. 

 Представники районних, міських та об’єднаних територіальних громад 

рад старшокласників репрезентували діючі моделі учнівського самоврядування 

своїх освітніх закладів. 

 Учасники обласного конкурсу змагалися у номінаціях «Сучасна модель», 

«Класична модель», «Перспективна модель», «Креативна модель», «Дієва 

модель», «Відкриття року», «Оригінальна презентація», «Команда-мрія». 

 У роботі сесії взяли участь: Президент обласної ради учнівського 

самоврядування закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Чернігівської області – Колосовська Аліна, учениця Чернігівського 

професійного ліцею залізничного транспорту, заступник  президента ОРУС ЗПО 

- Полосьмак Андрій, учень Чернігівського вищого професійного училища та 

Юда Владислав, учень Чернігівського вищого професійного училища. 

Вони репрезентували роботу обласної ради учнівського самоврядування 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти області, розповіли про 

історію її створення, атрибути, структуру, нормативні документи, сайт, групу 

«Учнівське самоврядування закладів професійної освіти Чернігівщини» у 

фейсбук, ознайомили присутніх із основними напрямками роботи: правове 

виховання, здоровий спосіб життя, патріотичне виховання, волонтерство в 

учнівському середовищі, змістовне дозвілля, профорієнтаційна робота. 

Виступи учнів-лідерів супроводжувалися цікавими та змістовними 

фотоматеріалами та відеороликами, що популяризують заклади професійної 

(професійно-технічної) освіти області. Під час презентації між учасниками 

зборів були розповсюджені рекламні буклети та календарики. 

 Досвідом роботи громадської організації «Лабораторія ініціативної 

молоді» міста Ніжина поділилися представники Ліги старшокласників.  

 За результатами обласного конкурсу «ART- LEED FEST» були визначені 

кращі моделі учнівського самоврядування та нагороджені кубками учні-лідери 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти. 

Усі учасники засідання отримали багато позитивних емоцій та вражень, 

корисної інформації та знайшли нових друзів. 
 













 


