


Вітаємо щиро  

на нашому  

сайті! 



 
Учнівське самоврядування 

Торчинського професійного 
ліцею 



Головний 
керуючий орган 

Комітет 



Учнівський Комітет 
Юніор 



Юні  
наші  
інтереси  
об’єднаємо  
разом 





Наш девіз 
Юні, наполегливі. 

А разом всі ми-сила! 

До успіхів в майбутньому 
крокуємо уміло! 

 



Наше кредо 
Для того, щоб мати 

майбутнє, 

необхідно бути готовим 
зробити щось нове! 

(Пітер Друкер) 



Наше гасло 

Тільки вперед і 
тільки всі разом! 



Наша програма 
 



Наші принципи 



Наш кодекс честі 
• Людина - це звучить гордо! 
• Виховуй в собі людину з великої літери. 
• Визнач свою мету в житті і намагайся її 

досягти. 
• Завжди будь чесним перед людьми і перед 

власною совістю. 
• Пам'ятай: головне у стосунках з оточуючими - 

доброта, гуманність і милосердя. 
• Люби і поважай своїх батьків, намагайся бути 

для них підтримкою й опорою. 
• Люби свою Батьківщину, вивчай історію рідного 

краю, його культуру і традиції, з повагою стався 
до людей інших національностей. 
 



• Оберігай чистоту своїх подумів і вчинків. 

• Невтомно працюй над собою, прагни до 
пізнання навколишнього світу і його 
удосконалення. 

• Займайся самоосвітою. Знай, що книга - 
твій вірний друг і помічник. 

• Намагайся бути завжди охайним, 
пунктуальним, дисциплінованим. 

• Шануй свого вчителя як наставника, 
людину мудру і значну. 

• Наш ліцей - школа мудрості, і твої знання 
повинні служити людям на користь. 

 



Голова учнівського Комітету 
Михальчук Тетяна 

• Слідкує за виконанням 
статуту та законів Комітету. 

• Координує і контролює 
роботу органів учнівського 
самоврядування. 

• Звітує про роботу перед 
своїми виборцями. 

• Є посередником між 
батьківським, педагогічним  
та учнівськими 
колективами. 



чесна і порядна; 
винахідлива; 
об’єктивна; 
старанна; 

ініціативна, докладає до будь-якої справи свої зусилля, 
думки, пропозиції; 

вміє дати пораду, але ніколи не нав’язує свою думку; 
щирий друг і порадник, відповідає за свої дії,   вчинки, слова; 

гідно сприймає критику на свою адресу; 
за роботою не забуває про відпочинок. 

Тетяна Михальчук: 



Тетяна впевнена,що: 
в основі стосунків учнівського Комітету ліцею-ДРУЖБА; 
учнівський Комітет має загальну мету-РОБОТА на 
АВТОРИТЕТ та ІМІДЖ ліцею; 
участь в житті ліцею-це ЇЇ ЖИТТЯ, ЇЇ СПРАВА; 
активність в роботі учнівського самоврядування ліцею-це 
ЖИТТЄВИЙ ДОСВІД, підготовка до САМОСТІЙНОГО 
ДОРОСЛОГО ЖИТТЯ; 
її  ЧУЮТЬ; 
вона може  ВІЛЬНО ВИСЛОВЛЮВАТИ СВОЇ ДУМКИ; 
учнівське самоврядування-це РОБОТА НАД СОБОЮ, 
ШЛЯХ до ПІДВИЩЕННЯ САМООЦІНКИ; 
нас об’єднує одна цікава творча колективна справа. 



Заступник Голови учнівського 
Комітету 

Тиндюк Богдан  

Він впевнений, 
що 

самоврядування 
не тільки робота, 
але й боротьба. 



Склад Комітету 
учнівського 

самоврядування 
ліцею 

на 2015-2016 н.р. 
 



Сектор «Навчання» 

• Перхалюк Тетяна-група  №8 

• Мазур Богдана-група  №9 

• Іщук Ірина-група №7 

• Михальчук Тетяна-група  №8 



Сектор «Культура» 

• Бец Микола-група №6 

• Сірук Анастасія-група №1 

• Велічко Роман-група №8 

• Келлер Олександр-група 
№2 



• Савчук Дмитро-група № 15 
• Хом’як Вадим-група №4 
• Тимощук Святослав-група 

№15 
• Захарчук Вадим-група №6 

Сектор «Праця» 



Сектор «Спорт» 

• Бідун Богдан-група №12 

• Левчук Владислав-група 
№10 

• Гичка Павло-група №11 

• Зубко Сергій-група №3 



Сектор «Правознавство» 

• Черненко Галина-група №16 

• Шендерук Павло-група №4 

• Гаврилюк Вадим-група №12 

• Ройчук Тарас-група №11 
 

 



Сектор «Армія Добра» 

• Марушко Олександр-група №10 

• Колотюк Іван-група №10 

• Ревуцький Сергій-група №3 

• Ройчук Іванна-група №7 
 



Сектор «Інформації» 

• Бутова Тетяна-група №16 

• Грущук Олена –група №9 

• Тиндюк Богдан-група №3 

• Козіцький Роман-група №7 
 



Сектор навчання 

Мета:     

формувати ініціативну, здатну приймати 
нестандартні рішення особистість;  

виховувати почуття гордості за свою 
професію, розуміння того, що отримані в 
навчальному процесі навички дадуть 
змогу в майбутньому працевлаштуватись і 
бути потрібним на ринку праці. 

 



Завдання: 
 здійснювати контроль за режимом навчального 

процесу;  
 спільно з викладачами проводити предметні 

олімпіади, конкурси, предметні тижні; 
 проводити різного роду інтелектуальні 

ігри(«Брейн-ринг», «Що? Де? Коли?», «Слабка 
ланка»); 

 проводити індивідуальну роботу з учнями, що 
мають низьку успішність;  

 висвітлювати у стіннівках рівень навчальних 
досягнень учнів; 

 здійснювати контроль за успішністю у ліцеї. 
 











Сектор «Культура» 

Мета:  

сприяти творчому розвитку 
особистості через призму нових 
цікавих проектів, конкурсів, свят;  

розкривати нові таланти серед 
учнівської молоді та сприяти їх 
розвитку. 

 



Завдання: 
 організовувати та проводити : 

КВК, конкурси, тематичні вечори сумісно 
з радою гуртожитку; 

лекції, екскурсії; 

огляди художньої самодіяльності; 

молодіжні дискотеки; 

зустрічі з письменниками, поетами, 
видатними людьми. 













Сектор «Армія Добра» 

Мета: 
навчити учнів ліцею співпереживати, 

допомагати ближнім;  

навчити цінувати людське життя, 
прищепити прагнення до 
самовдосконалення;  

виховувати учнів в дусі національно-
патріотичного виховання. 

 



Завдання: 
 організовувати проведення благодійних акцій; 

 здійснювати відвідування закладів, де навчаються діти з 
обмеженими можливостями та діти-сироти; 

 здійснювати привітання до свят та посильну допомогу 
учасникам бойових дій, вдовам, одиноким людям; 

 проводити вечори пам’яті, присвячені Чорнобильській 
катастрофі, Дню Перемоги, подіям Великої Вітчизняної 
війни, Голодомору 33-го року і т.д.; 

 проводити волонтерську роботу, допомагати сім’ям 
учасників АТО. 











Сектор «Правознавство» 

Мета: 

виховувати висококультурну 
особистість, яка знає і поважає 
свої права та права інших 
людей. 
 



Завдання: 
брати активну участь у проведенні ради 

профілактики правопорушень ліцею; 
проводити профілактичну роботу з 

порушниками дисципліни та учнями, які 
без поважних причин пропускають уроки; 

контролювати виконання учнями ліцею 
Кодексу честі ліцеїстів; 

сприяти підвищенню дисциплінованості 
учнів ліцею. 
 











Сектор «Спорт» 

Мета: 

залучати учнів до активної участі в 
ліцейних та обласних змаганнях;  

зацікавити роботою спортивних 
секцій;  

пропагувати здоровий спосіб життя. 

 



Завдання: 
організовувати та проводити лекції, бесіди з 

пропаганди здорового способу життя із 
запрошенням лікарів-наркологів, 
венерологів; 

постійно випускати інформаційні бюлетені 
щодо боротьби з палінням, вживанням 
алкоголю та наркотиків; 

проводити пропаганду профілактичного 
медичного огляду з метою боротьби зі 
СНІДом. 
 













Сектор «Праця» 

Мета: 

підготовка учнів ліцею до 
господарсько-трудової 
діяльності.  
 



Завдання: 
 виховувати в учнів бережливе ставлення до 

збереження майна; 
 організовувати рейди по перевірці ліцейного майна; 
 організовувати ремонт пошкоджених меблів; 
 організовувати контроль за прибиранням території 

ліцею; 
 разом з бібліотекарем організовувати «ремонт» книг;  
 проводити ремонтні роботи в жилих кімнатах 

гуртожитку; 
 проводити благоустрій території ліцею. 

 













Сектор «Інформації» 

Мета: 
поширювати інформацію про діяльність 

учнівського Комітету через засоби масової 
інформації;  

виховувати правову культуру та політичну 
грамотність учнів. 

 



Завдання: 
 

інформувати учнів, батьків, викладачів 
про всі події, які відбуваються в ліцеї 
різноманітними засобами інформації; 

проводити соціологічні опитування; 
проводити випуск стінних листівок у 

групах; 
організовувати та проводити круглі столи 

за участі лекторів; 
випускати інформаційні бюлетені; 
формувати громадську думку учнів. 

 











Ім’я наше –Юніор! 
Ми в життя ідем завзято. 

Об’єднаєм інтереси- 
Буде кожен день в нас свято! 


