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Приклади вдалого досвіду діяльності учнівського
самоврядування в Україні в рамах проекту  

«Краще учнівське самоврядування у Львові, Львівській
області, Жмеринці, Дніпрі та Дніпропетровській

області» 

програма RITA – «Зміни в регіоні»  
Проект співфінансується Польсько-Американським

Фондом Свободи в рамках програми RITA – «Зміни в 
регіоні», яку реалізує Фонд «Освіта для демократії». 
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Досвід та ідеї



Державний навчальний заклад «Міжрегіональне

вище професійне училище з поліграфії та

інформаційних технологій», м. Дніпро, пр. Пушкіна,

36.

Назва діяльності: Створення для молоді

комфортного середовища спілкування та

відпочинку.

Короткий опис діяльності:

Застосувати подвір’я навчального закладу для створення зони

комфортного середовища спілкування та відпочинку для здобувачів

професійної освіти. Основна мета: створити спільний простір для

спілкування та відпочинку молоді; розвивати у здобувачів

професійної освіти громадянські компетенції, вміння спільно

приймати рішення, планувати та реалізовувати проекти; виховувати у

підлітків творчі здібності, креативність, навички комунікації, вміння

працювати в команді, приймати рішення; сформувати новий імідж

професійної освіти.

Причини / Суть:

В навчальному закладі було відсутнє місце для вільного спілкування

молоді. Було вирішено створити таке середовище на подвір’ї, щоб

підлітки більше часу проводили на свіжому повітрі, мали змогу

поспілкуватися без гаджетів та активно відпочити між лекціями або

після навчання.

Опис конкретних заходів:

Спільним рішенням та зусиллями активні представники молодіжного

самоврядування оформили куточок відпочинку – непотрібні

автомобільні шини перетворили на кольорові клумби, непривабливу

стіну сусіднього будинку зафарбували муралом. Шини непотрібним

сміттям лежали в кутку того ж подвір’я. Молодь перенесла шини до

лавок, наповнили їх землею, висадили в них квіти. Дисбаланс у

гармонію створеного куточку вносила неприваблива стіна на

задньому плані – старі стіни з облупленою фарбою. Підлітки

прийняли рішення розфарбувати стіну. Власноруч розмили стару

штукатурку, підготували поверхню, вибрали малюнки, виконали

розмітку та розмалювали стіну будівлі.
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Вдалий досвиiд



Результати діяльності, досягнуті зміни:

В результаті проведеної роботи, молодь з задоволенням проводить

більше часу на подвір’ї. Замість пустуючої, занедбаної території підлітки

мають комфортний спільний простір для розваг та

спілкування.Працюючи над спільною справою, вони отримали

позитивний досвід командної роботи, «прокачали» навички комунікації,

творчості, креативності, мали змогу самовиразитися.

Наша особлива гордість:

Особливою гордістю виявились дружня командна робота та творчі
здібності підлітків. Оформлення простору без значних матеріальних
затрат, так як все активісти самоврядування робили власноруч,
використовуючи свої сили та здібності: домовились із мешканцями
сусідньої будівлі та отримали дозвіл на використання стіни, вибрали
дизайн лавок у формі кольорових олівців, провели кастинг малюнків
мурала, звернулись за консультацією до бібліотекаря щодо висловів про
сучасне ставлення до життя молоді у коректній та креативній формі, є
можливість змінювати вислови на банері (справа) за узгодженням із
учнівським самоврядуванням, мешканці даного будинку запропанували
молоді училища креативно використати і інші стіни.

Посилання, контакти:

Святкове відкриття молодіжного простору, фоторепортаж за посиланням
https://www.facebook.com/MVPUPIT/
Координатор молодіжного самоврядування – Юдіна Марія Василівна;
голова молодіжного самоврядування – Мотрусенко Кирило
Олександрович. Тел. – (056)770-57-87
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Волицька ЗОШ І – ІІІ ступенів Жовківської районної

ради, Львівської обл., вул. ак. Возняка 239

Назва діяльності: Дизайнерський проект

«Кольорове розмаїття дитячих меблів».

Короткий опис діяльності:

Продумали зміст ілюстрації. Підібрали фарби та розмалювали дитячі 
шафи.

Причини / Суть:

Довести, що похмурі, старенькі дитячі шафи можна оновити і надати

їм нового змісту. Щоб вони несли до дітей красу мистецтва,

збагачувалися емоційно – естетичним досвідом, сприяли творчому

мисленню та розвитку світогляду. Привчали дітей до краси.

Опис конкретних заходів:

Зібрали учнівське самоврядування, оголосили конкурс ідей на тему: 
«Зміни свою школу».
Обговорили запропоновані ідеї і вирішили втілити у життя проект 
«Кольорове розмаїття дитячих меблів».
Запровадили проект у життя.
А) розробили цікавий дизайнерський проект;
Б) придбали фарби;
В) нанесли ескізи малюнків на поверхню дитячих шаф та 
розмалювали  акриловими фарбами;
Г) покрили акриловим лаком. 

Результати діяльності, досягнуті зміни: 

Стараннями активних старшокласників, учні початкових класів
отримали оновлені дитячі меблі. Повз такі двері, діти не пройдуть
байдужими. Тут вони мають причину посміхнутись і порадіти.
Можливість навчатися рахувати, вивчати кольори, проводити квест
ігри. Пригадувати добрих героїв із мультфільмів. Оновлений коридор
із шафами формує в учнів естетичні смаки.

6

Вдалий досвиiд



Наша особлива гордість:

Над реалізацією та адаптацією ідей проекту «Кольорове розмаїття
дитячих меблів» працювали наші талановиті та активні діти. Саме
вони і є нашою найбільшою гордістю. Їм повністю вдалося втілити
свої творчі ідеї у життя. Учні зорганізувалися, з радістю працювали
пензликом, а інші весело їх підтримували. Тому у нас є задоволені
діти і оновлені меблі.

Посилання, контакти:

Тел. – 067 15 23 315

Ел. пошта – irakobryn77@gmail.com
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Мурованська ЗОШ І-ІІІ ст., Львівська обл.,

с. Муроване, вул. Січових Стрільців, 41

Назва діяльності: Школа на природі.

Короткий опис діяльності:

Прибирання території і розфарбовування стін. Встановлення крісел і 
столів.

Причини / Суть:

Урізноманітнити шкільне життя учнів. Зробити навчання у школі

кориснішим і цікавішим. У школі на природі планується проводити

уроки з природознавства, основ здоров'я, християнської етики та

інших предметів. Оскільки наша школа є «Школою сприяння

здоров'ю», то облаштування ще одного куточка, який би доповнював

її було вкрай важливим. Навчання на свіжому повітрі корисне для

здоров'я.

Опис конкретних заходів:

Прибирання території. Очищення, ґрунтування і фарбування стін. 
Розфарбовування фасадними фарбами і барвниками. Встановлення
крісел (пеньків), лавок, столів (більші пеньки). Планується насадити
квіткові рослини, а також зробити куточок «Рослини Біблії». З 
допомогою громади встановити накриття.

Результати діяльності, досягнуті зміни: 

У нас тепер є школа на природі. Тут цікаво і весело проводять час учні
на уроках і у позаурочний час. Це улюблений куточок молодших
школярів.

Наша особлива гордість:

Школу на природі створили учні 8-9 класів. Ми вчителі пишаємося
ними. Тому наша найбільша гордість - здорові і щасливі діти.

Посилання, контакти:

Кураш Леся Богданівна
Тел. - 0677107922
Ел. пошта – pelex_l_b@ukr.net
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Школа на природі



ДПТНЗ Нікопольський центр професійної освіти,

Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул.

Херсонська, 28а.

Назва діяльності: Куточок «Екологічної свідомості».

Короткий опис діяльності:

Підвищення рівня комфортності освітнього середовища закладу.
Осучаснення застарілих приміщень, меблів, спортивного обладнання.
Створення своєрідного центру цікавого, змістовного, творчого
дозвілля для здобувачів освіти НЦПО.

Причини / Суть:

Організація простору для комфортного відпочинку здобувачів освіти ,

створення приємної атмосфери для спілкування, балансування

навчальної роботи з відпочинком, мотивація здорового способу

життя.

Опис конкретних заходів:

Cтворення інкубатора молодіжних ініціатив; проведення
соціологічних досліджень з проблем життєдіяльності учнівських
колективів; забезпечення порядку, організація чергування у НЦПО;
участь у проведенні педагогічних рад, на яких розглядається питання
життєдіяльності учнівських колективів; організація дозвілля на
перервах; організація роботи по благоустрою та модернізації
спортивного майданчику; створення у коридорах, вестибюлі НЦПО,
гуртожитку комфортного середовища, зон для відпочинку на
перервах, емоційного розвантаження та творчого простору
здобувачів освіти.

Результати діяльності, досягнуті зміни: 

Підтримавши ідею підлітків Бельгії, обрали кредо «МИ СПЕКОТНІШЕ
КЛІМАТУ» і вирішили обладнати реакреаційний куточок «Екологічної
свідомості». Знайшли старі крісла, в підвалі ящик, диван, журнали,
дещо відшукали в залишках майстерень зварників, а дещо і на
домашніх горищах.
Провели конкурс на кращій мотиваційний постер, навіть виготовили
«Мішечок гостинців», де всі мають змогу залишити дещо смачненьке,
спонукаючи не тільки брати, а й давати (якщо є що).
Пропозиції учнівської молоді були систематизовані, ті що мали
найвищий рейтинг - розміено на «Стіну відвертості» і потім директор
ознайомився з думкою отримувачів освіти. Ось що ми вже маємо за
дуже коротких строк ( 2 тижні) та мінімальних затратах.
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Наша особлива гордість:

Рекреаційний куточок «Екологічної свідомості;
Створили арт-об’єкт «Пульсуюче серце НЦПО»;
Розпочата робота з громадськими активістами   з питань модернізації 
спортивного майданчика.

Посилання, контакти:

Практичний психолог НЦПО Черемнова Н.О.
Тел. – 0955444582
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ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 79 (ПТУ № 79)

51800 проспект Петра Калнишевського, б.73, смт. 

Петриківка, Дніпропетровська область.

Назва діяльності: Прикрашення Петриківським

розписом куточків училища та села.

Короткий опис діяльності:

З метою ствердження національної ідинтичності «Петриківського
розпису» учнівське самоврядування проявило активну соціальну
позицію в прикрашенні ПТУ № 79 та смт. Петриківки художнім
розписом безкоштовно у вільний від навчання час.

Причини / Суть:

Бажання розфарбувати сумні куточки гуртожитку ПТУ № 79 та

оновити автобусні зупинки в центрі смт. Петриківка.

Опис конкретних заходів:

Провели опитування щодо створенння творчої групи «Петриківський
Дивоцвіт»;
Провели конкурс авторських робіт за темами «Місця громадського
користування», «Простір училища», «За запитом представників
громади»;
Домовились із соціальними партнерами щодо витрат на матеріали та
фарбу;
Узгодили графік роботи над проектами із педпрацівниками,
майстрами виробничого навчання та батьками;
Виникла ідея запрошувати до розмалювання мешканців громади
різної вікової категорії;
Провели опитування громади: «Які об’єкти селища доцільно
прикрасити розписом?», «Яку допомогу Ви зможете надати при
оформленні об’єктів?».

Результати діяльності, досягнуті зміни: 

Оновили стенд та оформили його Петриківським розписом у
приміщенні гуртожитку ПТУ № 79;
Оновили Петриківським розписом автобусні зупинки в центрі смт.
Петриківка; Зав’язався діалог із громадою селища.
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Наша особлива гордість:

За пропозицією Петриківського Племконезаводу прикрашено стели
навкруги підприємства. Ескізи авторські учнів училища.
Мешканці громади з повагою почали ставитись до реальних проектів
учнів та надали свої пропозиції щодо створення спільних проектів, бо
в селищі багато художників Петриківського розпису, які можуть
поділитись своїм талантом.

Посилання, контакти: 

https://www.facebook.com/tatyana.kleshnya/posts/1418218048317999
Клешня Тетяна Олександрівна
Тел. – 096-87-136-35
Москаленко Тетяна Володимирівна
Тел. – 096-196-76-27
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Середня загальноосвітня школа № 54 м. Львова, 

вул. Хвильового, 16 (Квітки Цісик).

Назва діяльності: Власноруч створена зона для

відпочинку.

Короткий опис діяльності:

Створення зону для відпочинку для учнівської молоді у школі.

Причини / Суть:

Зазвичай учні нашої школи на перервах стоять біля стін, сідають на 
підвіконня, підлогу і навіть на холодні цементні ніші. Тому учнівське
самоврядування вирішило змінити інтер’єр: виготовити м’які пуфи, 

крісла-мішки для сидіння. 

Опис конкретних заходів:

Учнівське самоврядування зробило оголошення серед учнів, а також
розповіло на батьківських зборах про свої наміри. Батьки охоче
підтримали ідею дітей.
Протягом декількох тижнів діти збирали джинси, палети та
наповнювачі для реалізації своєї мети. Після того, як всі матеріли були
готові, хлопці під час уроків трудового навчання шліфували палети, а
дівчата заготовили викройки та пошили різноманітні подушки, які
потім наповнювали.

Результати діяльності, досягнуті зміни: 

Успішне досягнення поставленої цілі спільними зусиллями шкільного
колективу та батьків.

Наша особлива гордість:

Залучення великої кіькості дітей та батьків до спільної праці.

Посилання, контакти: 

Тел. – 067-93-45-143
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ДПТНЗ «Апостолівський центр підготовки та 

перепідготовки робітничих кадрів»

Назва діяльності: Кімната «TALKING SPACE».

Короткий опис діяльності:

Учнівське самоврядування вирішило створити простір, де одні учні
зможуть провести час, поспілкуватися, відпочити, а активісти
провести зустрічі в неформальній атмосфері, щоб обговорити
майбутні заходи в навчальному закладі або іншу позакласну
діяльність, провести збори міністерств з президентом учнівського
самоврядування.

Причини / Суть:

Приміщення повинно сприяти розвитку соціальної аадаптації та 
розвитку комунікації, а також учні отимають місце для зустрічей, а це 
полегшує роботу педагогічного колективу, адже ми чітко знаємо де 
наші учні; крім того, молодь з користю проводить свій вільний час.

Опис конкретних заходів:

Учнівський актив звернувся до радника учнівського самоврядування, 
а згодом прийнято рішення зібрати круглий стіл, куди запросили 
директора навчального закладу та представників адміістрації. На 
самому засіданні було запропоновано 3 вільних місця, котрі можна 
переоблаштувати під проект. Обрання місця відбулось шляхом 
загальношкільного голосування. Частково проект фінансує
адміністрація (купівля фарби), частково отримання матеріалів
вудбувається шляхом збору. Виконанням меблів з піддонів, подушок, 
тощо, займаються діти власноруч під наглядом вчительського
колективу. 

Результати діяльності, досягнуті зміни: 

Активна діяльність учнівської молоді у співпраці з адміністрацією
дозволяє втілити в життя обрані цілі. Завершення проекту планується
на серпень 2019 року.

Посилання, контакти: 

майстер в/н Величко Л.Г., практичний психолог Веселовська Я.А
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Державний професійно-технічний навчальний 

заклад «Дніпровський регіональний центр 

Професійно -технічної освіти», Дніпро, пр. Богдана 

Хмельницького, 229.

Назва діяльності: Створення для молоді

комфортного середовища спілкування та

відпочинку.

Короткий опис діяльності:

Застосувати коридори навчальних корпусів для створення зони
комфортного середовища спілкування, відпочинку та обміну
знаннями для здобувачів професійно-технічної освіти. Озеленити
фойє на 1 поверсі та облаштувати зону релаксу.

Причини / Суть:

В  закладі освіти було відсутнє місце для вільного спілкування 
молоді. Тож,  вирішено створити таке середовище в коридорах 
навчальних корпусів, щоб підлітки мали змогу поспілкуватися без 
гаджетів та активно відпочити між заняттями або після навчання.

Опис конкретних заходів:

Спільним рішенням та зусиллями активні представники 
самоврядування оформили куточок відпочинку – непотрібні 
шлакоблоки та дошки перетворили на лавки в індустріальному стилі. 
Вікна прикрасили декоративною плівкою та трафаретними 
малюнками. Сумісно з викладачем спецтехнологій учні власноруч 
вибрали малюнки та розробили трафарети, підготували поверхню та 
розмалювали вікна.

Результати діяльності, досягнуті зміни: 

В результаті проведеної роботи, спільнота здобувачів освіти з
задоволенням проводить більше часу в колі друзів. Тепер підлітки
мають комфортний спільний простір для спілкування. Працюючи над
спільною справою вони отримали позитивний досвід командної
роботи, підвищили навички комунікації, творчості, креативності.

Наша особлива гордість:

Особливою гордістю виявились дружня командна робота та творчі 
здібності підлітків. Оформлення простору без значних матеріальних 
затрат, так як всі роботи активісти самоврядування виконували 
власноруч, використовуючи свої знання, навички та власне 
креативне мислення. 

Посилання, контакти: 

Координатор молодіжного самоврядування – Ягодка Олена 
Григорівна;
Голова молодіжного самоврядування – Штик Дар’я Олексіївна.
Тел. – (056) 766-29-58
Ел. пошта – drcpto@i.ua
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Мурованська ЗОШ І-ІІІ ст., Львівська обл., с. Муроване, 

вул Січових Стрільців, 41.

Назва діяльності: Шкільний міні-музей.

Короткий опис діяльності:

Музей проводить таку роботу: створює і поповнює експозиції та виставки; 
проводить освітньо-виховну роботу серед учнівської молоді; організовує 
облік музейних предметів, забезпечує їх збереженння. 

Причини / Суть:

Основними завданнями шкільного музею є:
залучення молоді до пошукової, науково-дослідницької роботи;
формування в молоді соціально-громадського досвіду на прикладах 
історичного минулого України;
розширення і поглиблення загальноосвітньої підготовки молоді засобами
позакласної, позашкільної роботи; 
надання допомоги педагогічному колективу навчального закладу у 
впровадженні активних форм роботи з молоддю.  

Опис конкретних заходів:

Створення краєзнавчого музею неможливе без активної пошуково-
дослідницької роботи школярів у позаурочний час. В роботі музею, як і в
його створенні, беруть участь не тільки учні, але й педагогічний колектив
школи та батьки. Експонати музею збирають і виготовляють в основному
самі учні під керівництвом учителів. Так школярі здобувають необхідні
для самостійної роботи знання і навички, оволодівають методами
пошуково-дослідницької роботи. Музей є постійною творчою
лабораторією всього шкільного колективу, робота якого будується на
основі цілеспрямованості та ініціативи вчителів і учнів. Головне
завдання— постійне поповнення, оновлення та вдосконалення
експозиції музею.

Результати діяльності, досягнуті зміни: 

Діяльність музею спрямована на розвиток та удосконалення

матеріальної бази музею, збагачення знань учнів про національні

традиції та звичаї рідного краю, школи, проведення екскурсійної роботи.

У музеї містяться роботи учнів школи на різну тематику. Поповнення

здійснюється шляхом систематичного збору матеріалів через систему

завдань під час навчання, екскурсій, зустрічей. Усі матеріали, зібрані у

ході пошукової роботи, зберігаються.
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Наша особлива гордість:

Нашою гордістю є те, що міні-музей містить багато цікавих та
оригінальних речей. А також, що він є по-своєму унікальний.

Посилання, контакти:

https://youtu.be/ZVGDWznmox8
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Козівський опорний навчальний заклад загальної 

середньої освіти І – ІІІ ст.– ліцей імені. Михайла 

Гаврилка при Львівському національному 

університеті імені Івана Франка Сколівської 

районної ради, 82631, с. Козьова, вул.Європейська, 

31

Назва діяльності: Виборча кампанія та вибори

Президента учнівського самоврядування.

Короткий опис діяльності:

22 травня 2019 року в Козівському опорному навчальному закладі
відбулися вибори Президента шкільного учнівського
самоврядування. Виборча кампанія проходила в період з 13 травня
по 22 травня 2019 року і передбачала розробку програми і
визначення кандидатів з кожного класу, проведення дебатів,
підготовку до виборів, вибори, оголошення результатів. 22 травня
2019 року в Козівському опорному навчальному закладі відбулися
вибори Президента шкільного учнівського самоврядування. Виборча
кампанія проходила в період з 13 травня по 22 травня 2019 року і
передбачала розробку програми і визначення кандидатів з кожного
класу, проведення дебатів, підготовку до виборів, вибори,
оголошення результатів.

Причини / Суть:

Сенс учнівського самоврядування в сучасній, демократичній школі

полягає не в управлінні одних дітей іншими, а в навчанні всіх дітей

основам демократичних відносин у суспільстві, і залученням до

самоврядування всіх учнів школи. Участь у самоврядуванні допоможе

учням сформувати у себе навички демократизму, уміння самостійно

діяти, нестандартно мислити, ініціювати ідеї, приймати рішення і

брати на себе відповідальність.

Опис конкретних заходів:

Свої кандидатури на посаду Президента учнівського самоврядування
подали шестеро учнів. Протягом тижня кандидати оголошували
програму і у свій спосіб вели агітацію, намагаючись довести до
кожного виборця свою програму, план дій на найближчий час, кожен
хотів переконати в тому, що саме він зможе зробити шкільне життя
більш демократичним, цікавим і змістовним. 21 травня проведено
дебати між кандидатами на посаду Президента учнівського
самоврядування «Що я можу вам запропонувати?» (показ
презентацій, знайомство з передвиборчими програмами). Кожен
кандидат отримав 5 хвилин для виступу.
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Після чого кожен з опонентів мав право задати по одному питанню
відносно передвиборчої програми кандидата. Потім учасники
дебатів, які були присутні в залі, мали можливість отримати відповіді
на свої запитання.
22 травня відбулися вибори Президента школи за процедурою
відповідно чинного виборчого права в Україні і на демократичних
засадах. Оголошення результатів відбулося урочисто.

Результати діяльності, досягнуті зміни:

Вибори пройшли дуже активно і цікаво. За підсумками голосування

Президентом учнівського самоврядування більшістю голосів було

обрано ученицю 9 класу, а решта кандидатів ввійшли до уряду

учнівського самоврядування школи.

Наша особлива гордість:

Особливою нашою гордістю є Школа лідерів СВІНБ (спільнота вільних

і небайдужих), яка працює на принципах демократії та партнерської

співпраці. А гордістю даного проекту є те, що ми провели справжні

демократичні вибори Президента учнівського самоврядування нашої

школи (особливо цікаво і демократично відбулися саме дебати).

Посилання, контакти:

Ел. пошта - oxana.kleputs@gmail.com
Ел. пошта – lidiakiral@gmail.com
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Сколівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Сколівської районної 

ради Львівської області, м.Сколе, вул. Шашкевича, 2. 

Назва діяльності: Виборча кампанія.

Короткий опис діяльності:

Виборча кампанія відбувалася за етапами: 1. Відкрите консультування з 
усіма учнями. 2. Шкільні дебати. 3. Вибори.  

Причини / Суть:

Сенс учнівського самоврядування в сучасній, демократичній школі
полягає не в управлінні одних дітей іншими, а в навчанні всіх дітей
основам демократичних відносин у суспільстві, у навчанні їх керувати
собою, своїм життям в колективі.
Участь у самоврядуванні допоможе учням сформувати у себе навички
демократизму, уміння самостійно діяти, нестандартно мислити,
приймати рішення, здійснювати їх і нести відповідальність, виховувати
громадянську позицію.

Опис конкретних заходів:

зустріч учнівського самоврядування з адміністрацією школи;
громадські консультації;
формування виборчої комісії;
реєстрація кандидатів;
шкільні дебати;
засідання виборчої комісії;
оголошення дати виборів;
підготовка до виборів.   

Результати діяльності, досягнуті зміни:  

Демократично обране учнівське самоврядування.
Створено банк ідей учнівського самоврядування.
Задіяно весь учнівський колектив.
Налагоджено співпрацю між учнівським колективом, адміністрацією школи та 
громадськими організаціями. 

Наша особлива гордість:

Виборчий процес відбувся прозоро і демократично. Протягом виборчого 
періоду спостерігалася  учнівська активність. Між кандидатами  - здорова 
конкуренція. Учні здобули досвід демократичних виборів. 

Посилання, контакти:

https://www.facebook.com/groups/136745030216932/permalink/423306951560737/
https://www.facebook.com/groups/136745030216932/permalink/428990704325695/
https://www.facebook.com/groups/136745030216932/permalink/430021914222574/
Тел. – 0991852568
Ел. пошта – compclass@ukr.net
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Плав’я-Вадрусівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ», 

Львівська обл., Сколіський р-н, 82643 с. Плав’я, вул. 

Вадрусівка, 309.

Назва діяльності: Вибори отамана «Вадрусівської Січі».

Короткий опис діяльності:

Забезпечення чесних, прозорих, демократичних виборів з
попередніми змінами в основні закони учнівського самоврядування
«Вадрусівської Січі».

Причини / Суть:

Закінчення терміну повноважень діючого отамана (випускника 9

класу Плав’я-Вадрусівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ»).

Опис конкретних заходів:

Зміни до Конституції «Вадрусівської Січі»: 
Стаття 28. Залучення батьківського колективу і громадськості села до 
організації загальношкільних заходів (ярмарків, акцій, благодійних 
концертів, сільських урочистостей) з метою одержання фінансової 
підтримки для потреб школи. Стаття 31. Право голосу мають учні 
школи, які навчаються у 1-9 класах та учні, які навчаються за 
індивідуальною програмою. Проведення козацьких «дебатів» серед 
претендентів на посаду отамана «Вадрусівської Січі». Засідання 
Старшинської Ради.

Результати діяльності, досягнуті зміни: 

Обрання отамана на демократичних засадах таємним голосуванням
на основі загального, рівного, прямого виборчого права.

Наша особлива гордість:

За результатами голосування (80%) обраний отаманом учень 8 класу.

Посилання, контакти:

Тел. – 068 0308984
Ел. пошта – galinatum@ukr.net
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Корчинська ЗОШ I-III ст., 82616, Сколівський р-н, 

Львівська обл., с. Корчин, вул. Т. Шевченка, 100.

Назва діяльності: Вивчення запитів та інтересів

учнівської молоді, організувавши «Підвіконня ідей

та пропозицій».

Короткий опис діяльності:

Діагностували учнівські потреби і проблеми в школі, а також учні
пропонували шляхи їх вирішення.

Причини / Суть:

Навчити дітей самостійно вирішувати проблеми, знаходити різні

шляхи їх вирішення. Навчитися взаємодіяти з класним колективом,

вчителями та батьками.

Опис конкретних заходів:

Дитині слід допомагати адаптуватися в житті, щоб вона
самореалізувалася в соціумі, як громадянин, сім’янин, професіонал.
Ми хочемо, щоб наші діти в майбутньому «брали справи в свої руки»
і працювали для розвитку держави.
«Підвіконня ідей та пропозицій» дозволяє дотримуватись більшої
анонімності. Учні аналізують проблеми та потреби молоді,
дискутують про них, пропонують найкращі варіанти вирішення цих
проблем і разом стараються їх реалізувати.

Результати діяльності, досягнуті зміни: 

Оформлено коридор 2 поверху в форматі НУШ. Згіно з пропозиціями
діей прийнято рішення щодо оформлення у форматі НУШ сходової
клітки та 3 поверху.

Наша особлива гордість:

Діти беруть активну участь у ріноманітних конкурсах на районному та

обласному рівнях, займаючи призові місця. Учнівське

самоврядування «Дружба» перемогло в обласному конкурсі

«Здорова школа – мрії та дії».

Посилання, контакти:

Фединишин Л.Т. – педагог-організатор Корчинської ЗОШ I-III ст.
Тел. - 0978481148
Ел. пошта – lesya.fedushun@gmail.com
Ільницька М.О. – практичний психолог Корчинської ЗОШ I-III ст.
Тел. – 0680540738
Ел. пошта – ilnytskamariia@ukr.net
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25

«Підвіконня ідей та 

пропозицій»



Львівська обл., Жовківський р-н, Гійченська

загальоноосвітня школа І-ІІІ ст. , Шкільна, 1.

Назва діяльності: Оформлення шкільного простору.

Стенд своїми руками «Шкільне життя». Коробка-

ящик для мобільних телефонів.

Короткий опис діяльності:

Учні 8-Б класу вирішили оновити і поповнити інтер`єр класу: стендом
«Шкільне життя», коробкою- ящиком для мобільних телефонів і
поличками для вазонів.

Причини / Суть:

Осучаснення класу. Навчання у радість, комфорт усім. Стенд нагадує

про важливі події, приємні спогади зафіксовані на фотографіях.

Опис конкретних заходів:

Спільно з дітьми ми обрали тематику стенду, підібрали кольорову
гамму, вибрали місце розміщення. Шкільний стенд ідеально
поєднався з навколишнім інтер`єром. Стенд сповіщає відвідувачів
про життя класу, є красивим елементом декору.

Результати діяльності, досягнуті зміни: 

Такий вид роботи розвиває просторову уяву, дає можливість
отримати певні знання з дизайну, сприяє розвитку навичок
необхідних у підприємництві, використанні сучасних технологій.

Наша особлива гордість:

Виставковий стенд - обличчя класу. Саме він привертає увагу та

створює імідж.
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Рава-Руська  ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, Львівська обл., 

Жовківський р-н, М. Рава-Руська, вул. Сонячна, 7.

Назва діяльності: Класний проект «Виготовлення

фотозони».

Короткий опис діяльності:

Виховання естетичних смаків, розвиток творчих здібностей,
просторової уяви, розширення профорієнтаційного світогляду учнів.

Причини / Суть:

Облаштування  фотозони з метою декорування приміщення школи 
для проведення загальношкільних заходів.

Опис конкретних заходів:

Збір  ідей учнів класу; визначення пріоритету;
прийняття рішення; вибір варіантів реалізації (дизайн); придбання 
матеріалів для виготовлення фотозони; спільна діяльність учнів.

Результати діяльності, досягнуті зміни: 

Виготовили мобільну фотозону. Облаштували шкільний спортзал для
проведення загальношкільних свят.

Наша особлива гордість:

Вдала реалізація учнівського проекту; Вміння працювати в команді;
Створення ситуації успіху; Ефективне застосування фотозони для 
проведення свят: «Згадаймо, друзі, ті роки», заходи до дня матері, 
свято Букварика.

Посилання, контакти: 

Тел. – 0671426906
Ел. пошта – jackivlesia@gmail.com
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Сороки-Львівська ЗОШ І-ІІ ступенів,

Пустомитівського району Львівської області 

Мурованської сільської ради ОТГ, вул.

Лукашевичів, 201.

Назва діяльності: Цікаві перерви.

Короткий опис діяльності:

Проведення цікавих вікторин, квестів, забав.

Причини / Суть:

Організація вільного часу учів з метою «збереження спокою» під 

час шкільних перерв, бажання зробити їх цікавішими та 
кориснішими для дітей.

Опис конкретних заходів:

Гра «Котик ловить мишку» - для учнів початкових класів;
квести «Що я знаю про Шевченка», «Англійські відповідники» та ін. 
– для учнів 8-9 класів;
вікторини «Історична вікторина» та ін. для учнів 6-7 класів;
настільні ігри (шахи, шашки) для учнів 5-9 класів.
Учнівське самоврядування допомагає організовувати ці перерви, та 
«чергувати» їх.

Результати діяльності, досягнуті зміни: 

Учні на лінійці висловили свою думку, щодо «цікавих перерв», які
відбулись. Усі задоволені, і сказали: « Навіть час летить швидше».

Наша особлива гордість:

Діти зацікавлені  і впроваджують нові ідеї.

Посилання, контакти: 

Ел. пошта – sorok.zosh@ukr.net
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Нікопольський професійний ліцей. 53213 м. 

Нікополь, пр. Трубників, буд.16.

Назва діяльності: Проект «Учнівське радіо».

Короткий опис діяльності:

Створення діючої системи радіооповіщення в ліцеї.

Причини / Суть:

Учнівське радіо є однією з ефективних форм передачі інформації з

життя країни, міста, навчального закладу, допомогою для

здійснення навчального процесу під час предметних тижнів,

засобом для висвітлення щоденних подій. Радіо є провідником між

викладачем і учнем, між виробництвом і навчальним закладом,

висвітлює позитивні новини з життя учнів, що мотивує їх до

самовдосконалення. Сприяє тісній співпраці педагогів, учнів,

батьків, роботодавців.

Опис конкретних заходів:

Етап організаційний (охоплював планування, обговорення 
напрямків роботи, розподіл обов’язків). Пошукова робота (цей етап
охоплював технічні розрахунки, підбір матеріалів, конкурс на назву
та ринг тон учнівського радіо). Розробка технічної документації та 
складання кошторису.Презентація проекту «Учнівське радіо»

Результати діяльності, досягнуті зміни: 

Учнівське радіо - найоперативніша і багатогранна форма передачі
інформації про події та факти. Учнівське радіо використовується в 
процесі викладання предметів - для централізованої подачі в 
учбові кабінети необхідної навчальної звукової інформації. Під час
проведення предметних тижнів та освітніх позаурочних заходів
маємо змогу оперативно скеровувати увагу слухачів у заданому
напрямку. Тривалість роботи радіорубки впродовж великої перерви
та протягом 1 години у позаурочний час. Організація позакласної
виховної роботи з учнями на базі ліцейної радіостудії дозволяє з 
користю зайняти їх вільний час, учням вчитися подавати будь-яку
інформацію зацікавлено, вносячи в повідомлення своє особисте
ставлення. Відповідальним за роботу радіорубки є прод’юсер-
редактор (з числа учнів) безпосередньо у співпраці з вчительським
колективом.

Наша особлива гордість:

Створення діючої системи радіооповіщення власноруч та
самостійий вибір програм, дикторів, напрямків, рубрик.

Посилання, контакти:

Посилання на рингтон
https://drive.google.com/open?id=1ILJQcGoq8-
09mMZSUFl1KS7kHC4enFIw
Котенко П.С.,  Корж О.О., Москаленко Л.М. Тел. – 0504873281; 
0994922096
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30

Підсилювач, зібраний

учнями



Державний професійно-технічний навчальний 

заклад «Софіївський професійний ліцей»

Дніпропетровська область, Софіївський район, смт. 

Софіївка, вул. Поштова,10.

Назва діяльності: Співпраця учнівського

самоврядування закладу з громадою.

Короткий опис діяльності:

Лідери учнівського самоврядування закладу освіти входять до складу
Молодіжної ради при виконавчому комітеті Софіївської селищної ради
та молодіжного центру «UNREAL».

Причини / Суть:

Учнівське самоврядування в закладі покликане забезпечувати інтереси 
здобувачів освіти лише в ліцеї. Через співпрацю з молодіжною радою 
та молодіжним центром лідери учнівського самоврядування виходять 
на рівень громади та мають можливість приймати участь у вирішенні 
проблем які хвилюють молодь за межами закладу освіти.

Опис конкретних заходів:

Участь в роботі молодіжної ради та молодіжного центру ОТГ.
Участь в фестивалі-конкурсі «Щедра Масляна» серед об’єднаних 
територіальних громад Дніпропетровської області.Участь у челенджі
#trashtag (прибирання парку, який в подальшому стане місцем для 
відпочинку молоді громади). Допомога в організації вечорів для молоді 
в молодіжному центрі.

Результати діяльності, досягнуті зміни: 

Зміна статусу здобувачів освіти нашого закладу в громаді. Сприйняття їх
як активної, цілеспрямованої молоді. Залучення їх до заходів на рівні
громади.

Наша особлива гордість:

Зміна свідомості лідерів учнівського самоврядування. Усвідомлення 
себе як рушійної сили змін в суспільстві.

Посилання, контакти: 

Facebook  https://www.facebook.com/groups/455004028216276/
Сайт http://sofprof.at.ua Тел. – (05650)29203 Ел. пошта – sofpl@ukr.net
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Ямпільський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітній заклад І-ІІІ ступенів –

Дошкільний  навчальний заклад» Пустомитівського 

району Львівської області Мурованської сільської 

ради ОТГ.

Назва діяльності: Створення освітнього середовища

Короткий опис діяльності:

Виховання дітей та молоді в національній системі освіти.

Причини / Суть:

Закон України «Про освіту». Організація умов для здобуття повної 
загальної середньої освіти.

Опис конкретних заходів:

Проведення уроків відповідно до навчальної програми. Організація 
змістовного освітнього дозвілля. Організація позашкільних просвітніх 
заходів. Участь у конкурсах «Бобер», «Кенгуру», «Юних математиків», 
«Колосок»,  в обласних конкурсах  «Сурми Звитяги» , «Різдвяна 
свічка», «Писанковий розмай», де отримали призові місця,  
Міжнародному та Всеукраїнському конкурсі юних дослідників 
«Кристали» імені Євгена Гладишевського, за що були нагороджені 
грамотами.

Результати діяльності, досягнуті зміни: 

Брали участь у Всеукраїнській акції «Зелений паросток майбутнього»
та отримали ІІІ місце, а також подарунок - рідкісне дерево гінко.

Наша особлива гордість:

Наші учні, випускники, колектив. Громадянська активність. 

Посилання, контакти: 

Ел. пошта – yampzosh@ukr.net
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Сопошинська ЗОШ I-III ступенів, Львівська обл., 

Жовківський р-н., с. Сопошин, вул. Стуса, 4.

Назва діяльності: «Збережи ЗЕМЛЮ – вона одна

єдина!»

Короткий опис діяльності:

Тема, яку обрали є актуальною і навіть гострою у світі. Праця, яку

провели зацікавила також і інших учнів, що не є членами

самоврядування.

Причини / Суть:

Вчені б’ють на сполох, своїми вчинками людство наражає себе на 
екологічну катастрофу.  Разом з учнівським самоврядуванням вчилися
ставати свідомими зберігати ресурси нашої планети, не забруднювати 
її та сприяти покращенню екологічної ситуації. 

Опис конкретних заходів:

Встановлення контейнера для використаних батарейок; Висадження 
алеї ялинок, яку назвали «Алея чеснот»; Облаштування екологічних 
смітників для роздільного сміття (папір, пластик); Виготовлення і 
облаштування на території школи годівничок і шпаківні. 

Результати діяльності, досягнуті зміни: 

Все заплановане вдалося виконати. Учнівське самоврядування
виконало поставленні задачі через те, що самі стали ініціаторами
даної справи. Кожен учень з дому приносить використанні батарейки,
діти сортують сміття, слідкують за годівничками, що два дні
поливають деревця і радіють, що були причетні до їх висадження.

Наша особлива гордість:

«При бажанні можна все виконати!». Гордістю є те, що наші учні 
справді переживають за довколишнє середовище, цікавляться 
новинами екологічного сьогодення і мають ще багато екологічних 
ініціатив, які планують реалізувати в школі. 

Посилання, контакти: 

Малькевич Роман Михайлович  
Тел. – 097-68-24-113 Ел. пошта – padreroman1@ukr.net
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Жовківська ЗОШ № 2 І-ІІІ ступенів, Місто Жовква, 

Львівська область, вулиця Львівська 37-А.

Назва діяльності: Проектна діяльність учнівського

самоврядування на тему: «Одне дерево посадив —

недаремно прожив».

Короткий опис діяльності:

Створення сприятливого екологічного клімату у школі. Озеленення
шкільної території.

Причини / Суть:

Учнівський парламент виступив ініціатором висадки садженців на 
пришкільній території, оскільки, територія школи є недостаньо
озеленена. Діяльність мала сприяти збереженню зелених насаджень
учнями школи.

Опис конкретних заходів:

Учнівський парламент звернувся до Жовківського лісового
господарства з проханням надати садженці дерев. Учні висадили на 
пришкільній території 60 зелених красунь-ялинок, а молодші школярі
доклали зусиль для їх догляду, зростання. 

Результати діяльності, досягнуті зміни: 

Завдяки проведеній акції, учнівським парламентом, територія школи
стала більш привабливою.

Наша особлива гордість:

Серед зелених насаджень вчителі школи періодично проводять уроки 
під відкритим небом. Школярі мають змогу бачити як підростають їхні
дерева.

Посилання, контакти: 

Ел. пошта – miroslavavihot@gmail.com
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Жовтанецький опорний ЗЗСО І-ІІІ ст., с.Жовтанці, 

вул. 30-річчя Перемоги, 1.

Назва діяльності: Еко-проект «Папероїд».

Короткий опис діяльності:

Виховання еко-свідомості малими кроками - сортування паперових
відходів у класі, здача цих відходів у місцеві пункти збору та, як
бонус, покращення благоустрою у класі та школі за рахунок
отриманих коштів.

Причини / Суть:

Розвиток еко-свідомості. Сортування відходів та отримання коштів. 

Облаштування шкільного благоустрою за рахунок отриманих коштів. 

Опис конкретних заходів:

Зібрали клас та обговорили можливі варіанти. Прийняли рішення на 
користь «Папероїда» та проговорили детальні кроки. Облаштували
куток для сортування сміття. Розповсюдили інформацію про 
концепцію Zero Waste по всій школі та заохочували інші класи до 
подібної діяльності. Винесли на всешкільне обговорення
запровадження у школі Zero Waste підходу у повсякденному житті
школи (почати з малого - сортування паперових виробів та
біовідходів, але по всій школі, від їдальні і до «учительської»).

Результати діяльності, досягнуті зміни: 

Зробили коробку для збору паперових та картонних виробів. 
Провели годину спілкування з учнями, де кожен поділився своїм
досвідом та бажаннями щодо нашої активності.

Наша особлива гордість:

Поставили собі велику мету у популяризації сортування відходів та 
збереженні екології. Провели неформальний захід з учнями.

Посилання, контакти:

Галина Вихопень
Тел. – 380964581596  Ел. пошта – galyna.vykhopen@gmail.com
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Державний професійно – технічний навчальний 

заклад «ПОКРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ І 

ПЕРЕПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ»

Дніпропетровська обл., 53300 м. Покров, вул. 

Л.Чайкіної, 17.

Назва діяльності: Волонтерська діяльність.

Короткий опис діяльності:

Гострим питанням сьогодення залишається захист цілісності нашої
держави. Волонтерська діяльність центру направлена виховувати
любов до рідної країни, готовність в будь яку хвилину стати на захист
її кордонів, допомога сімям загиблих.

Опис конкретних заходів:

Волонтери організовують в навчальному закладі зустрічі з воїнами 
АТО – випускниками центру, батьками учнів, залучають учнівську 
молодь та працівників центру  до різноманітних акцій: «Пліч о пліч», 
«Милосердя», «Лист солдату», «Мама героя» та інш. Співпрацюють з 
громадськими організаціями «Патріоти Вітчизни», «Спілка ветеранів 
АТО м. Покров», волонтерами, збирають продукти  на допомогу 
бійцям АТО, організовують благодійні концерти.

Результати діяльності, досягнуті зміни: 

Проведено акції «Милосердя»,  «Лист солдату», «Пліч о пліч», 2 
благодійних концерти,  «Мама героя», зустрічі з членами організацій 
«Патріоти Вітчизни», зустрічі з  батьками учнів – бійцями АТО, 
благодійні ярмарки – продаж готової продукції.  

Наша особлива гордість: 

Подяка від благодійної організації «Вікторія», міського голови,
організації «Червоний Хрест», висвітлення на шпальтах міської
газети.

Посилання, контакти: 

Сайт центру - http://dptnz-optu.wixsite.com
Тел. – 0994372974 
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Кам’янське вище професійне училище

Назва діяльності: Проект «ПОДАРУЙ ВЕТЕРАНУ ТЕПЛО

РОДИНИ!»

Короткий опис діяльності:

Учнівське самоврядування я властивим середовищем для розвитку
соціальних компетенцій та приготування молоді до викликів сьогодення. 
У співпраці з партнерами - Кам’янською радою ветеранів ПАТ 
«Дніпровський меткомбінат», Публічним акціонерним товариством 
«Дніпровський меткомбінат» приготувало та провело новорічний захід 
для ветеранів праці. 

Причини / Суть:

Головною метою проекту є створення умов для формування та розвитку
особистості; здібностей, талантів, духовності й загальнолюдської моралі; 
встановлення гуманних взаємин в суспільстві, набуття соціального
досвіду; формування родинно-сімейної культури, збереження звичаїв і 
традицій українського народу.

Опис конкретних заходів:

Приготування до новорічного свята відбувалось поетапно:
Загальне зібрання, надання пропозиції, прийняття рішення по організації
та реалізіції проекту. Розробка детального плану, визначення термінів
виконання завдань проекту, кількості учасників та виконавців з 
підготовки та проведення заходів, призначення відповідальних за 
втілення проекту, розподіл обов’язків. Створення макетів оголошень про
проведення та мету акції, запрошень для ветеранів праці. Участь у 
загальному зборі Ради ветеранів розміщення та поширення інформації. 
Власноручне виготовлення різноманітних виробів-подарунків для
ветеранів. Збір коштів на придбання подарунків. Розробка сценарію
святкового заходу «А на порозі Новий рік!». Залучення до акції творчих
колективів міста. Підготовка концертних номерів. Відвідування ветеранів
та вручення запрошень. Реалізація.  

Результати діяльності, досягнуті зміни: 

Вдала реализація проекту, задоволення всіх задіяних в його проведення. 

Наша особлива гордість:  

Продуманий та приготовлений молоддю проект став зворушливою
зустріччю двох поколінь. 

37

Вдалий досвиiд



Середня загальноосвітня школа № 73 м. Львова

Назва діяльності: Благочинні акції.

Короткий опис діяльності:

Організація загальношкільних зборів макулатури, благочинні

ярмарки. Отримані кошти скеровуються на лікування поранених у

львівський військовий госпіталь, придбання тепловізора, закупівлю

необхідних речей для українських бійців.

Причини / Суть:

Необхідність виховання патріотизму, готовності кожному долучитися
до благодійної діяльності.

Опис конкретних заходів:

Щороку учні школи беруть участь у загальношкільному зборі
макулатури. При проведенні організаційних заходів визначається
мета, на яку будуть скеровані отримані кошти. У 2018 році зібрані
кошти були передані на лікування двох бійців-учасників АТО, які
перебували у львівському військовому госпіталі. Учні – представники
учнівської ради разом з вчителем відвідали поранених і передали
кошти на лікування.

Результати діяльності, досягнуті зміни: 

Спільна діяльність та спільна мета об’єднують колектив школи, 
сприяють залученню до активної діяльності батьків, мешканців
мікрорайону школи. Учні завжди з радістю відгукуються на ініціативи, 
які мають на меті конкретний результат.

Наша особлива гордість:

Силами учнів нашої школи, батьків, представників громади
мікрорайону школи було проведено благодійний ярмарок і за
виручені кошти встановлено статую Божої Матері у подвір’ї школи.

Посилання, контакти: 

Тел. 270-85-00 Ел. пошта – shkola73@ukr.net
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Підгородецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Сколівської районної ради Львівської області, вул. 

Степана Бандери, 37, 82612 село Підгородці

Сколівського району Львівської області.

Назва діяльності: Організація передвеликодньої

благодійної акції «Пасхальні промені добра».

Короткий опис діяльності:

Члени учнівського самоврядування школи «Республіка ТЕМП» у співпраці
з Дитячою громадською радою при Підгородецькій сільській раді,
готельним комплексом «У дворі» (приватний підприємець Любов
Кузів), ГО « Етномузей культури і побуту у майстер - класах» організували
та провели передвеликодню благодійну акцію: спекли паски, виготовили
вітальні витинанки-листівки та привітали жителів села Підгородці (віком
85 років і більше) з Великоднем.

Причини / Суть:

В нашому селі проживає більше 35 людей, яким виповнилось 85 і більше
років. Для них назвичайно важлива увага, підтримка та розуміння
оточуючих, особливо. Крім цього, в сучасному світі вважаємо проблемою
втрату комунікації та зв’язку між поколіннями, що веде до забуття
традицій свого роду, села. Учнівське самоврядування вирішило в
нетрадиційній формі реалізувати цей задум через діяльнісний підхід:
через участь в майстер-класах з випікання паски, виготовлення
витинанок, пошук забутих рецептів бойківської випічки та традицій
святкування Великодня в нашому селі.

Опис конкретних заходів:

Обговорення проблеми втрати комунікації між поколіннями,
відродження традицій, плекання цінностей через активності.
Створення ініціативної групи щодо розробки плану дій з даної проблеми.
Напрацювання ідей та пошук партнерів щодо реалізації даної проблеми.
Узгодження дій з партнерами. Пошук забутих рецептів бойківської
випічки та традицій святкування Великодня.
Звернення до працівників місцевого врядування із запитом щодо
визначення категорії людей похилого віку.
Опрацювання списків, наданих сільською радою людей даної категорії.
Виготовлення вітальних листівок-витинанок.
Проведення майстер-класу з випічки хліба.
Привітання людей похилого віку.
Звіт у Фейсбуці (відеоролик, стаття в районній газеті).

39

Вдалий досвиiд



Результати діяльності, досягнуті зміни:

Акцією підтримано 35 людей похилого віку. До акції залучено 22 учнів
школи, представників місцевого врядування, підприємців, ГО;
Віднайдено рецепти бойківської випічки.
Акція сприяла: формуванню в учнів моральних цінностей, налагодженню
взаємозв’язку між поколіннями, відродженню традицій; налагодженню
комунікації та зв’язків між учнями, громадою села, місцевим
врядуванням, підприємцями; розвитку організаторських здібностей,
підприємницького хисту, формуванню навичок командної взаємодії
серед учнівської молоді. Акція дала можливість учням проявити
активність, спланувати та реалізувати свої задуми у співпраці із
зацікавленими сторонами.

Наша особлива гордість:

Гордимося з того, що наша акція набула розголосу не лише серед вдячних 
жителів нашого села, а й викликала зацікавленість у користувачів 
соціальних мереж, місцевих ЗМІ (відеоролик за посиланням «Варто-
Галицькі новини» https://t.me/Vartonews)
Виявляється, що ми можемо бути натхненням для інших.   

Посилання, контакти:

Прецель О.І. – директорка
Тел. – 0966060111
Ел. пошта – o.pretsel@i.ua
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