
Відбулися збори обласної ради учнівського самоврядування  

ЗПО області 

 

Відповідно до плану роботи Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Чернігівській області 22 травня 2019 року в режимі онлайн 

відбулися збори обласної ради учнівського самоврядування закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти Чернігівської області. 

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

учнівського самоврядування, які найкраще вдалося втілити у життя протягом 

навчального року. 

З вітальним словом до учасників засідання звернувся директор 

Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернігівській 

області Віктор Гріненко. 

З метою ознайомлення, набуття та поширення досвіду між різними 

осередками учнівського самоврядування, у березні цього року в Обласному 

палаці дітей та юнацтва відбулася сесія Чернігівської обласної Ради 

старшокласників «Учнівське самоврядування від мрії – до дії». Про участь у 

даному заході розповів та поділився враженнями учень Чернігівського вищого 

професійного училища Андрій Полосьмак. 

Учні-лідери учнівського самоврядування закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти Чернігівської області підготували та 

представили інформаційні презентації за такими напрямками: 

 Інноваційна діяльність навчально-практичних центрів ЗПО Чернігівської 

області (Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту, 

Ніжинський професійний аграрний ліцей);  

 Я славлю свій навчальний заклад та професію (участь у конкурсах фахової 

майстерності (Сновське вище професійне училище лісового господарства, 

Чернігівський центр професійно-технічної освіти, Чернігівський 

професійний будівельний ліцей, Сосницький професійний аграрний ліцей; 

 Відкриття нових професій з елементами дуальної форми навчання 

(Ічнянський професійний аграрний ліцей); 

 Участь у обласних краєзнавчих акціях національно-патріотичного 

спрямування («Моя Батьківщина – Україна», «Українська революція: 100 

років надії і боротьби» (Дігтярівський професійний аграрний ліцей, 

Прилуцький професійний ліцей); 

 «Сокиринці – історична земля. Подорож до палацу Галаганів та музею 

Остапа Вересая» (Сокиринський професійний аграрний ліцей). 

Світлана Зволь, модератор засідання, зосередила увагу учасників на 

питанні щодо перспектив роботи обласної ради учнівського самоврядування на 

2019-2020 навчальний рік та виданні чергового номеру інформаційного 

бюлетеня «Вісник ОРУС». 



Дмитро Поклад, методист НМЦ ПТО у Чернігівській області, розповів 

про створення віртуальної дошки та ознайомив учнів з умовами проведення 

флешмобу до дня Конституції України. 

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/drive/u/1/folders/1FMcmFP7LJY7yr8W17YtTFG84Iio58TJW

