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Зліт лідерів учнівського самоврядування 

“Лідер –та людина, котра веде за собою!” 
 

Учнівське самоврядування – нелегка і водночас цікава справа. Саме вона дає 

змогу учням відчути себе справжніми господарями школи і, разом з тим, зрозуміти, 

наскільки це важливо вміти організовувати роботу, брати на себе відповідальність, 

приймати рішення. 

17 травня 2016 року в приміщенні Гощанського районного центру дітей, 

юнацтва та молоді відбувся районний зліт лідерів учнівського самоврядування 

Гощанського району. Делегати від учнівських колективів навчальних закладів 

освіти прибули на зліт, щоб підвести підсумки своєї діяльності за 2015 - 2016 

навчальний рік, визначити завдання на 2016 - 2017 та обрати нового голову 

Гощанської районної ради старшокласників «Стріла».  

Зі словом до учасників зльоту звернувся головний спеціаліст відділу освіти, 

молоді та спорту райдержадміністрації Марія Федорчук, яка привітала учасників та 

вручила кращим членам районної ради старшокласників Подяки відділу освіти, 

молоді та спорту райдержадміністрації: Шинкар Христині, учениці 10 класу  

Бабинської ЗОШ І-ІІІ ст., голові Гощанської районної ради старшокласників 

«Стріла» та центру «Милосердя» з питань волонтерства та захисту прав дитини; 

Слободянюк Василині, учениці 10 класу Гощанської районної гімназії,  голові 

центру «Вибір» з питань культури, дозвілля та здорового способу життя; Монько 

Тетяні, учениці 11 класу Горбаківського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.», голові центру 

«Паросток» з питань роботи з дітьми молодшого віку та партнерства; Мичак 

Наталії, ученицї 9 класу Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст., голові центру  «Погляд у 

майбутнє» з питань культури, дозвілля та здорового способу життя; Кліщу 

Валентину, учню 9 класу КЗ «Бугринський НВК: ДНЗ - ЗОШ І-ІІ ст. - АТЛ»), 

голові центру «Розумники» з питань науки та освіти.   

Зліт розпочався звітом голови районної ради старшокласників Христини 

Шинкар. Далі члени центрів ради у різних формах (презентації, художніх виступів) 

звітували про свою роботу, розповідали про власні досягнення, перемоги та нові 

ідеї. Особливо відзначилися своїм глибоким аналізом стану справ, конкретністю, 

креативністю звіт центрів: з питань роботи з дітьми молодшого віку та партнерства 

«Паросток» (голова - Монько Тетяна, учениця 11 класу Горбаківського НВК «ДНЗ-

ЗОШ І-ІІІ ст.», координатор - Карпець Л.В., педагог-організатор Горбаківського 

НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.), з питань освіти і науки «Розумники» (голова Кліщ 

Валентин, учень 9 класу КЗ «Бугринський НВК: ДНЗ - ЗОШ І-ІІ ст. - АТЛ», 

координатор - Ампілогова В.Ю., педагог-організатор КЗ «Бугринський НВК: ДНЗ - 

ЗОШ І-ІІ ст. - АТЛ»). 

Члени учнівського самоврядування організовували благодійні акції, 

конкурси, олімпіади, спортивні змагання. Окрім того, проводивли збір продуктів, 

сувенірів, оберегів для учасників АТО, суботники, загальношкільні інтелектуальні 

змагання. Лідери учнівського самоврядування демонстрували свої вміння та 

навики, обмінювались досвідом.  



У ІІ семестрі 2015-2016 року з ініціативи членів районної ради 

старшокласників «Стріла», учнями районну було виготовлено та передано 

учасникам АТО понад 500 сувенірів, оберегів, листівок, фенечек, 12 пар плетених 

шкарпеток. Налагоджена тісна співпраця районної ради старшокласників «Стріла» з 

громадською організацією «Волонтерський рух. Спільно - Гоща», зокрема, щодо 

передачі вищезгаданого воїнам на Сході України.  

На підтримку воїнів АТО було проведено благодійні флешмоби, концерти, 

ярмарки по збору коштів для поранених, участь у відкритті пам’ятних дошок 

загиблим воїнам АТО у с. Малинівка, Бугрин благодійний концерт для підтримки 

дітей воїнів АТО, 

На порядку денному стояло питання про обрання нового голови районної 

ради старшокласників. Була обрана лічильна комісія. На нового голову 

претендувало два кандидати: Покорська Марія, учениця Томахівського НВК, та  

Смєшкова Марія, учениця 9 класу Гощанської ЗОШ I-III ст., які представляли себе 

та свої програми. За результатами голосування перемогу здобула Смєшкова Марія.  

Після цього був проведений квест “Я люблю Україну”. Учасники зльоту 

розподілилися на команди, які повинні були швидше віднайти контрольні пункти 

та відповідати на запитання з історії України, біографії і творчості Тараса 

Шевченка. Був проведений конкурс на знання українських пісень. Діти проявили 

себе як хороші знавці українських традицій, фольклору та літератури. Усі учасники 

були активними та ініціативними. Такі квести варто проводити з метою 

патріотичного виховання школярів. Школярі ще раз підтвердили: “Лідер – та 

людина, котра сама іде попереду та веде за собою!” 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Смєшкова Марія, учениця 9 класу Гощанської ЗОШ I-III ст., 

голова Гощанської районної ради  

старшокласників «Стріла»  

 



Всеукраїнський форум 

«Молодь – за безпечний світ» 
 

З 20 по 23 квітня у Києві був організований Всеукраїнський форум «Молодь 

– за безпечний світ», приуроченого 30-им роковинам Чорнобильської катастрофи,  

героям-рятувальникам, які загинули при ліквідації аварії на ЧАЕС. 

Рівненську область представляли вихованці «Школи безпеки та виживання» 

об’єднаної територіальної громади. Кожен день форуму був досить насиченим, 

корисним та цікавим. 

Першого дня учасники відвідали Інститут державного управління у сфері 

цивільного захисту,  де проводились цікаві майстер-класи із домедичної допомоги, 

цивільного захисту тощо.  

Наступного дня на базі 25-ї 

Державної пожежно-рятувальної 

частини Києва відбулось офіційне 

відкриття Всеукраїнського форуму 

«Молодь – за безпечний світ». 

В заході взяли участь понад 200 

молодих людей та їх наставників з 20 

регіонів України та м. Києва. Зокрема, 

це учнівська та студентська молодь – 

активісти й лідери Всеукраїнського 

громадського дитячого руху «Школа 

безпеки», вихованці військово-

спортивних клубів, дитячо-юнацьких 

центрів, дитячих та молодіжних 

громадських організацій, вихованці, 

тренери та керівники гуртків юних 

рятувальників переможці 

міжнародних та всеукраїнських 

змагань юних рятувальників, а також, 

рятувальники, науковці, представники 

влади. 

Учасники мали змогу показати 

свою майстерність у рятувальних роботах на воді, гасінні умовних пожеж, 

рятуванні потерпілого на круто похилій переправі та із зараженої зони. Разом із 

наставниками юні рятувальники надавали домедичну допомогу: накладали шини, 

пов’язки, виконували реанімацію. Отож, вихованці «Школи безпеки» із сумлінням 

використали свої навички. Після показових виступів ми попрямували дізнаватись, 

як застерегти себе від мінної небезпеки. Розповіді викладачів були цікавими та 

повчальними. 

Ще вихованці «Школи безпеки» побували в музеї історії пожежної справи та 

з цікавістю оглянули всі його експонати. 



На завершення дня відбувся вечір-реквієм, зустріч з ліквідаторами аварії на 

Чорнобильській АЕС, та з тими, хто зараз мужньо стоїть на захисті нашої держави 

на Сході, зокрема і з колишніми вихованцями ВГДР «Школа безпеки». 

Третього дня учасники 

форуму вирушили до 

меморіалу «Жертвам 

Чорнобильської трагедії». 

Після невеличкого урочистого 

заходу та покладання квітів дор 

погруддя мужніх пожежників-

чорнобильців, що загинули під 

час ліквідації наслідків аварії, 

далі за програмою у 

Київському міському центрі 

дітей та молоді відбувся 

круглий стіл «Молодь – за 

безпечний світ», де 

представники з числа 

науковців, громадських 

активістів, волонтерів 

поділилися своїм баченням 

щодо розвитку та проблем у 

сфері безпеки, життєдіяльності, 

накреслили подальші шляхи 

розвитку ВГДР «Школа 

безпеки». На завершення 

роботи круглого столу була 

прийнята резолюція до 

Президента та Кабінету 

Міністрів України. Під час 

роботи круглого столу у фойє палацу була розгорнута прекрасна виставка творчих 

робіт переможців всеукраїнського конкурсу «Безпека в житті – життя в безпеці», де 

всі присутні могли з нею з задоволенням ознайомитися. 

На четвертий день відбулося 

закриття форуму. Кожному 

учаснику вручили відповідний 

сертифікат про проходження курсу 

навчання з безпеки життєдіяльності 

та цивільного захисту. Далі усі 

вирушили на Хрещатик, поклали 

квіти до меморіалу пам’яті 

Небесної Сотні. А також вихованці 

«Школи безпеки» взяли участь в 

екологічній акції «Озеленення 

столиці». 



Втомлені, але щасливі ми повернулися додому. Цей форум дав мені та 

членам нашої команди цінні знання, вміння та навички, які так необхідні нам 

молодим у подальшому житті. Окрему вдячність хотіла б висловити головним 

організаторам форуму Міністерству молоді та спорту, Державній службі 

надзвичайних ситуацій України, Всеукраїнському громадському дитячому руху 

«Школа безпеки» та її голові Аллі Олегівні Негрієнко. 

 

Світлана Сидорець -  учениця 10 класу,  

член учнівської ради Бугринського ліцею 

учасниця форуму 

 
 

Школа лідерів 
 

У четвер 07.04.2015 р. відбулась зустріч 

шкільних органів учнівського 

самоврядування у центрі районної ради 

старшокласників «Милосердя» на базі 

Бабинської ЗОШ І-ІІІ ступенів.  Захід 

проходив у тренінговій формі під назвою 

«Школа лідерів» (14 учасників). У ньому 

взяли участь голови учнівських рад та 

педагоги-організатори сусідніх шкіл, а також 

учні Бабинської школи, що входять до 

учнівської ради.  

На початку тренінгу були запропоновані 

вправи на знайомство та активізацію учасників , а також використовувались 

вправи на формування лідерських навичок, міні-лекція на дану тему, демонстрація 

ефективності кооперації, можливість побачити і оцінити роль лідера в команді. 

Учасники тренінгу були дуже активними. У процесі роботи панувала дружня 

атмосфера, де кожен мав можливість висловитись та бути почутим іншими. 

 

Діти ділились досвідом та охоче 

розповідали про свої шкільні успіхи, 

проекти, фестивалі, концерти, акції… 

Колективно обговорили все, що вдалося 

втілити в життя і те, що плануємо на 

наступний навчальний рік.  
 

Макаренко Марина, 

голова прес-центру учнівської ради 

Бабинської ЗОШ І-ІІІ ст. 

член центру «Милосердя» РРС «Стріла» 



Виховна година 

«Україна починається з тебе» 
 

Напевне, кожен із нас колись 

замислювався над тим, що таке рідна країна, 

чим вона особлива, чим вирізняється з-

поміж тисяч інших країн світу. Відповісти на 

ці запитання непросто, адже рідна країна – 

це не просто клапоть землі на планеті, де 

живеш, навчаєшся, працюєш, створюєш 

сім’ю, — це щось значно більше, це почуття, 

які виникають до цього «клаптя», це 

бажання діяти на його благо, повага до нього. Але ми – українці, можемо впевнено 

сказати, що наша країна — найкраща країна у світі. Та чи маємо ми підстави 

стверджувати це так категорично? Що ж таке наша країна? І чому вона найкраща 

для нас? 

Саме такими словами почалась виховна 

година «Україна починається з тебе» (9 клас), 

під час якої   учні стали учасниками  різного 

виду інтерактивних та колективних вправ, 

виконували групові та індивідуальні завдання, 

що були націлені на пробудження 

національної свідомості. 

Упродовж 45 хвилин учні разом з 

учителем  створили символічні карти, на яких чітко відбилися уявлення дітей про 

сучасну Україну та мрії про її майбутнє. Доповненням розповіді стало цікаве, вдало 

підібране, відео «Не отрекаются любя», «Я не люблю…», «Незалежність очима 

ведучих 1+1».  Завершилась виховна година колективним  виконанням пісні 

«Україна-це ти!». 

Хочеться вірити, що  кожен із 

присутніх зрозумів, що Україна 

починається саме з  нього, і що саме від 

 нашого покоління в цілому та від 

кожного з нас, зокрема, залежить,  якою 

буде наша Україна в майбутньому: або на 

вершинах людської цивілізації, або кане у 

забуття, зазнавши фізичної та духовної 

смерті . 

 

 

Ковальчук Дмитро, учень 9 класу  

КЗ «Бабинська ЗОШ І-ІІІ ступенів», 

член центру «Милосердя» РРС«Стріла» 



 
Ліцейний Зорепад 

Наша мрія нам зіркою світить, 

Кличуть вдаль нас дороги твої. 

Україно! Ми всі твої діти! 

Тож прийми нас в обійми свої! 

4 травня у нашому закладі відбулося традиційне свято відзначення кращих 

ліцеїстів «Ліцейний зорепад». 

У святковій залі зібралися учні та їх наставники, щоб поділитися з усіма 

своєю радістю від наполегливої творчої праці. Адже сумлінна робота обов’язково 

приведе до визнаних результатів і дасть можливість сміливо мріяти про нові творчі 

плани. Ніякі успіхи не були б можливими без наших наставників – учителів. У 

потрібний момент вони допомагають, підтримують, вселяють віру в краще.  

Вітальне слово для оголошення номінантів «Кращий учитель року» було 

проголошено від директора закладу Сондака С. М. Дуже зворушливо звучала пісня 

з уст наших найменшеньких – вихованців дошкільного підрозділу НВК «На зорі».  

Далі на сцену викликали наймолодших учнів, які відстоювали честь ліцею на 

районній олімпіаді у номінації «Юне обдарування» (Лавренюк Сніжана, Кукла 

Владислав). У номінації «Кращий читач» відзначились: Подлящук Роман, Євсюков 

Сергій, Ващук Світлана та Шевчук Юлія. 

У номінації «Учень року» була нагороджена учениця 11-А класу Шевчук 

Іванна. 

Наступними на сцену виходили ті, хто став призером обласних олімпіад: 

Опанасюк Владислав, Сидорець Світлана, Чалюк Світлана, Сверіпа Волоодимир, 

Лісова Катерина, Салюк Роман, Кобернюк Мар’яна, Шевчук Іванна. 

 Також вітали майбутніх науковців – дійсних членів Малої Академії наук: 

Чалюк Світлану, Салюка Романа, Полєву Аліну. 

 Здатність мислити і творити – дуже цінний дар, який кожна людина 

отримує при народженні. Тож, якщо чогось прагнути ще з дитинства, розвивати свої 

здібності, наполегливо працювати, можна перерости у творчу особистість. 

Призерами творчого мовного конкурсу ім. П. Яцика та мовно-літературного 

конкурсу і. Т.Г. Шевченка стали не менш творчі учні: Байрамова Тетяна, Сидорець 

Світлана, Закотюк Ірина, Шевчук Іванна, Музичук Юлія, Осипчук Марина, 

Мельничук Надія та Полєва Аліна. 

Також у нашому ліцеї навчаються яскраві зірочки, без яких не відбувається 

жодне шкільне свято, та й не тільки шкільне. Вони показують свої таланти на 

районних та обласних конкурсах художньої самодіяльності. У номінації «Талант 

року» були нагороджені – Лінник Тетяна, Гринчковська Катерина, Музичук Юлія, 

Стасюк Наталя, Усар Анастасія, Пилипчук Яна, Швая Анастасія, Щербачук 

Микола, Величко Андрій, Васильчук Микола, Войтюк Софія, Ващук Інна, 

Мілісевич Марія, Сверіпа Юлія, Семенюк Анна, Власюк Дарина та Осипчук 

Марина. 



У номінації «Золотий голос року»  нагороду отримала Усар Анастасія. 

Кращими вокалістами нашого закладу стали Савченко Олександра та Терещук 

Давид. 

Також нагороджували команди «Козаченьки», «Живчик» і команду 

агітбригади «Колосок». 

Пишається ліцей і спортивними досягненнями. Наші спортсмени протягом 

усього року неодноразово здобували перемогу на змаганнях першості району та 

області. «Спортивною гордістю ліцею» та «Кращим спортсменом року» став учень 

11-А класу Бичук Юрій.  

Дипломами обласного управління освіти і науки України нагородили членів 

учнівського трудового об’єднання «Зубр»: Лінник Тетяни, Опанасюка Владислава 

та Бичука Юрія – переможців обласного етапу Всеукраїнського зльоту учнівських 

виробничих агітбригад. 

Дипломом обласного управління освіти і науки України нагородили групу 

учнів 10 класу у складі: Сидорець Світлани, Гринчковської Катерини, Зайки Юлії та 

Псуй Світлани, які стали переможцями обласного етапу Всеукраїнського еколого-

натуралістичного походу «Біощит». 

Лінник Тетяна отримала диплом ІІІ ступеня обласного управління освіти і 

науки за участь у обласному етапі Всеукраїнського турніру юних біологів. 

Кращими столярами нашого закладу стали: Сверіпа Володимир, Горбачук 

Самуїл та Польовий Олександр. У номінації «Сумлінна праця» вітали учня 9-Б 

класу Величка Олександра. Кращим трактористом-господарником став Талімончук 

Андрій. 

Лідерів учнівського самоврядування (Лінник Тетяну, Сидорець Світлану та 

Зайку Юлію) нагородили у номінації «Лідер року» та «Активіст року». Також 

активістами року стали волонтери закладу – Головня Андрій, Сахнюк Олена, 

мамчук Аліна, Псуй Світлана, Федорчук Василь, Талімончук Андрій та 

Петровський Вадим. 

Кращими журналістами були: Сидорець Світлана та Гринчковська Катерина. 

Також ці дівчата, а ще Кліщ Валентин та Лавренюк Сніжана є юними поетами 

нашого закладу. 

Нагороджували ще школярів, без яких не відбудеться жодне свято - це ведучі. 

Отож, у номінації «Кращий ведучий року» на сцену виходили: Лінник Тетяна, 

Бичук Юрій, Опанасюк Владислав, Полєва Аліна, Васильчук Микола, Щербачук 

Микола, Слічнюк Дмитро та Лісова Катерина, Терещук Давид та Сидорець 

Світлана. 

Велика радість – учнівський колектив, який підтримає, допоможе, подарує 

радість спілкування і впевненість у своїх силах. В номінації «Клас року» 

переможцями стали учні 10 та 11-А (старша ланка) і 6 та 7 класів. 

Навчаються у ліцеї і юні художники, чиїми витворами пишається вся школа: 

Горбачук Самуїл, Ткачук Діана, Кобернюк Мар’яна, Дмитрієва Ірина, Робейко Ілля, 

Робейко Мирослав, Чупір Віта та Мамчур Аліна. 

Звичайно, це грандіозне свято не відбулося б без художніх номерів. 

Хореографічний колектив «Дзвін» просто вражає різнохарактерністю власних 

постановок. Ніжно та мелодійно звучали протягом свята і вокальні номери. 



Урожайним та вдалим видався цей навчальний рік для нашого закладу. 

Сподіваємося, що наступного року ми зберемося знову у цій святковій залі ще 

більшим колективом. Бажаємо усім миру, спокою та благополуччя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Світлана Сидорець -  учениця 10 класу,  

член учнівської ради Бугринського ліцею 



Поклик  Перемоги 
Щороку в травні ми відзначаємо День перемоги, дорогою ціною заплатив український народ 

за участь у найстрашнішій за всю світову історію війні 1941-1945 рр. Можна по-різному ставиться 

до Другої світової війни, по-різному її називати, але хіба можна забути тих, хто віддав своє життя 

для спокійного і мирного майбутнього.  День пам'яті та примирення, яке відзначають 8-го травня, 

є офіційним святом в Україні. 
У нашому ліцеї відбулося вшанування полеглих у Другій світовій війні – загальношкільна 

лінійка на тему «Вклонімося тим, хто здобув Перемогу!». Програму заходу підготували учениці 6-

го класу. Вони ще раз нагадали нам про цінність перемоги для сьогодення. Учні ліцею поклали до 

обеліска загиблих солдатів квіти,а усі присутні вшанували полеглих хвилиною мовчання. 

На жаль, з кожним роком учасників Другої світової війни залишається все менше і менше. 

Останній ветеран проживав у селі Угольці на території Бугринської сільської ради – це Петрук 

Сидір Остапович. Не дожив сивочолий воїн до 71- річниці Перемоги над нацизмом, помер 19 

квітня 2016 року на 99-му році життя.  

 Нелегке наше сьогодення не може заступити радості приходу весни, а разом з нею і Дня 

Перемоги. Тепер у наш час, коли здавалося що війна уже не повернеться, вона знову прийшла на 

українські землі. Та ворог забув, що український народ сильний та незалежний. І, можливо, зовсім 

скоро ми будемо святкувати ще одну перемогу, ще один важливий день в історії України! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гринчковська Катерина, учениця 10 класу,  

член учнівської ради Бугринського ліцею 
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