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Станом на 01.01.2017 року у нашій школі налічувалося 72 

старшокласники. Учениці 10-го класу – Колеснік Аміна та Чиженко Валерія 

(обрана заступником голови міської Ради старшокласників) входили до міської 

Ради старшокласників. 

Станом на 01.09.2017 року у школі навчається 71 учень старших класів. 

Головою шкільної ради «Лідер» обрано ученицю 9-го класу Хоман Софію. 

Щороку учнівські лідери беруть участь у міських заходах в рамках тижня 

місцевої демократії, зокрема, у круглому столі з органами міської влади 

«Майбутнє нашого міста» та виступають з доповідями. Так, Хоман Софія 

прозвітувала про роботу учнівського самоврядування у 2016-2017 навчальному 

році. Учасники заходу обговорили проблеми молоді у місті, висловили свої 

побажання та шляхи їх реалізації. 

У цьому напрямку проводяться цікаві заходи і в школі: симуляційна гра 

«Вибори» (11 клас), ігровий проект «Ми будуємо державу (9 клас), заняття з 

елементами тренінгу «Принципи місцевої демократії» (10 клас). 

 

У навчальному закладі поряд з адміністрацією працює Ради школи, до 

складу якої входять вчителі, батьки та учні.  

 

Пріоритетним напрямком діяльності шкільного осередку Ліги 

старшокласників є робота з формування духовних цінностей українського 

патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського 

народу, його історії, Української держави, рідної землі, родини, гордості за 

минуле і сучасне, на прикладах героїчної історії українського народу та кращих 

зразків культурної спадщини.  

Старшокласники організували перегляд фільмів «Зима, що нас змінила»,  

«Переломний момент: Війна за демократію в Україні», «Українська революція. 

Втрачена держава», «Холодний Яр. Воля України – або смерть», «Список 

Шиндлера», «Пам’ятай ім’я своє», «Українська ніч 33-го…», презентацій 

«Музей жаху: Освенцім», «Сила і міць сучасної обороноздатної держави» тощо. 

В літературній вітальні  відбулися скорботні читання за збіркою В.Гроссмана та 

І.Еренберга «Чорна книга» (про голокост євреїв); віртуальна подорож учнів 11-

го класу «Краєзнавча мандрівка стежками воїнів УПА» (за книгою В. Шкляра 

«Залишенець») 

 Протягом 2017 року члени шкільного осередку Ліги старшокласників 

взяли участь у підпроектах обласного Інтернет-проекту «Ми – патріоти 

Черкащини», а саме:  

1. Підпроект «На цій землі я народився» - робота «Ватутіне – шахтарський 

край» про історію рідного міста (травень). 



2. Підпроект «Пишаюся тобою, рідний краю!» - робота «Слово Тарасове 

струнами б’ється. Ходить між люди – з серця до серця» про проведення в 

2017 році Ше.FESTу у с. Моринцях Звенигородського району (листопад) 

3. Підпроект «Мій ідеал громадянина-патріота» - робота «Вірю, буде у нас 

перемога та майбутнє щасливе життя» про колишнього учня нашої 

школи, учасника АТО Гребеня Олександра Валентиновича. Ця ж робота 

(але у вигляді документу, а не презентації) була представлена на конкурсі 

«Герої не вмирають» у м. Черкаси в червні 2017 року (листопад) 

4. Підпроект «Знаю та реалізую свої права» - робота «Мій улюблений світ 

без насильства» про проведення у школі акції «16 днів проти насильства» 

(жовтень) 

5. Підпроект «Народні та родинні традиції мого краю» - робота «Файна 

хата» про відтворення традиційного українського житла (жовтень) 

6. Підпроект «Сім духовних криниць малої батьківщини»  - робота «Хата 

моя, біла хата – символ тепла й доброти» про створення шкільної кімнати 

народознавства (квітень) 

7. Підпроект «Добро починається з тебе» - робота «Добро творити на землі 

людині лиш дано» про благодійну діяльність учнів (жовтень). 

8. Підпроект «Щоденник корисних справ» - робота «Свій голос віддаю за 

матінку-природу» про природоохоронну роботу старшокласників 

(грудень). 

 

 Щопонеділка у школі проводяться загальношкільні тематичні або робочі 

лінійки, які ведуть члени ради «Лідер». Розпочинаються лінійки підняттям 

Державного Прапора України та звучанням Державного Гімну України. Право 

підняти Прапор надається учням, які мали певні досягнення впродовж тижня і 

визнані кращими. Це стимулює учнів до покращення успішності, участі в 

заходах тощо.  

 

В лютому 2017 року учні нашої школи взяли участь у щорічному 

міському фестивалі патріотичної пісні «Пам'ять поколінь». Ансамбль 

старшокласників виконав пісню «Бійцям «Альфи»», а учениця 10-го класу 

Шевцова Орина – пісню «Не твоя війна».  

Також в лютому старшокласниками було проведено лінійку-реквієм 

Пам’яті Небесної Сотні. Учні взяли участь у міському мітингу з вшанування 

пам’яті загиблих під час Революції Гідності. 

До Дня захисника України старшокласники провели тематичну лінійку. 
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арших класів взяли участь у мітингу-реквіємі біля пам’ятного знаку жертвам 

Голодомору та політичних  репресій у с.Скаливатка. 

 

У березні з нагоди річниці від дня народження Т. Г. Шевченка учні 11-го 

класу провели тематичні лінійку «Тарасова доля – то правда жива»  

  

 

У травні учні 10-го та 11-го класів під час святкування Дня перемоги над 

нацизмом брали участь у почесній варті біля пам’ятника М. Ф. Ватутіна та 

міських урочистостях (покладанні квітів, святковому концерті тощо). Щороку 

учні 11-го класу доглядають за умовною могилою Олени Лосєвої, яка героїчно 

загинула в бою за наш край під час Другої світової війни. Її іменем названо 

одну з вулиць міста.   

Традиційно щороку у вересні до Дня партизанської слави 

старшокласники організовують виставку квітів «Безсмертя героїв» та вручають 

грамоти авторам кращих композицій. 

 

Велика робота в школі проводиться з метою формування мовної 

культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації. В 

лютому 2017 року до Дня рідної мови учні провели конкурс колажів «О, слово 

рідне, хто без тебе я?..», а в листопаді в рамках заходів до Дня української 

писемності та мови організували традиційний конкурс читців патріотичної 

поезії «Україна на вістрі слова» для учнів початкових класів. 

 

Також щороку до Дня матері проводиться конкурс читців «Перед матір’ю 

я голову схиляю, матері вклоняюсь до землі» та святковий концерт «Матуся – 

янгол на землі». Ці заходи готують та проводять учні старших класів, зокрема, 

члени ради «Лідер» - органу учнівського самоврядування. 

 

 До 100-річчя Української революції 1917-1921 р.р. учні старших класів  

переглянули та обговорили кінофільм Віталія Загоруйка та Сергія Братішка 

«Обличчя купюри. Михайло Грушевський» (2008, т/к ТОНІС, Україна); 

підготували інформаційний дайджест «Початковий процес творення 

Української Армії -1917 рік». Інформаційним центром ради «Лідер» оформлено 

папку «Історична правда. Українська революція». 

 



У 2017 році старшокласники відвідали військовий музей у с. Шампань 

Звенигородського району (жовтень, 9 клас); музей Середньої Наддніпрянщини 

у м. Переяслав-Хмельницький  (жовтень, 9 клас); «Шевченківський 

національний заповідник» в м. Каневі (жовтень, 9 клас); Софіївський парк у    

м. Умань (жовтень, 10-11 класи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не залишається поза увагою Ліги старшокласників робота екологічного 

спрямування: конкурс годівничок «Допоможи птахам узимку», акція з 

прибирання лісової прибережної зони «Майбутнє лісу у твоїх руках», конкурс 

читців «Будь природі другом», флеш-моб «За чисте довкілля», конкурс на 

краще озеленення класних кімнат та ін. 

За ініціативи лідерів самоврядування в школі обладнано пункт прийому 

відпрацьованих батарейок. 

 

В школі діє волонтерський загін «Добротворці», до складу якого входять 

учні 11-го класу. Основними напрямками діяльності загону є «Поширення 

знань» та «Соціальна підтримка». 

Напрям «Поширення знань» включає: розповсюдження інформації про 

основоположні принципи і практику Міжнародного Руху і ТЧХ України як його 

складової, Міжнародне Гуманітарне Право (МГП), права людини, подолання 

стигми і дискримінації людей, що живуть з ВІЛ\СНІДом, представників інших 

суспільно-маргінальних груп, попередження торгівлі людьми. 

 Напрям «Соціальна підтримка» включає: залучення молоді до роботи з 

самотніми людьми похилого віку та інвалідами, дітьми вулиць, дітьми-

інвалідами та сиротами у притулках; збір гуманітарної допомоги для вразливих 

верств населення. 

 

Робота волонтерського загону «Добротворці» за період 2017 року: 

1. Бесіди з молодшими школярами в рамках тижня морально-етичного 

виховання «Твори добро, щоб кращим став цей світ». (Січень) 

2. Привітання ветеранів Другої світової війни з Днем Перемоги, Днем 

партизанської слави та річницею визволення України від нацизму (Травень, 

вересень, жовтень) 

3. Благодійна акція «П’ять картоплин». Зібрані продукти передано ветерану 

праці Дорошенко Г. А. (Жовтень) 

У військовому музеї 



4. Благодійний ярмарок «Грані добра» (Жовтень)  

5. Акція «Поміняй цигарку на цукерку» (Листопад) 

6. Загальношкільна акція «Молодь проти насильства» (Грудень) 

7. Акція порозуміння з ВІЛ-позитивними людьми «Червона стрічка» (Грудень) 

8. Акція до Дня інваліда «Повір у себе» (Грудень) 

9. Заходи до Дня волонтера (грудень): 

 Вікторина «Що ти знаєш про волонтерський рух?» (8 клас) 

 Інформаційні блоки «Історія розвитку волонтерства» (7-9 класи) 

10. Операція «Ветеран живе поруч». Волонтери опікуються 2-ма ветеранами 

Другої світової війни, 1-м ветераном праці, що проживають в мікрорайоні 

школи.  

 

Щороку у закладі проводяться новорічні свята за сценаріями, що 

відповідають різним віковим групам. І саме старшокласники є організаторами 

та безпосередніми їх учасниками. На них покладено обов’язки з оформлення 

приміщення, підготовки костюмів, призів, музичного супроводу тощо.  

Учні беруть участь у загальному сценарії, проводять ігри для молодших 

школярів. Новорічні ранки та вечори проводяться для всіх учнів школи, а тому 

до участі в них залучаються, по можливості, всі категорійні діти. Їх не 

виділяють із загального списку учнів, вони відпочивають і отримують 

подарунки на рівні з усіма. 

На повному самоврядуванні проводяться у жовтні заходи до Дня 

працівників освіти (учні-дублери адміністрації та вчителів, проведення уроків, 

виховної години та лінійки для вчителів, святковий концерт)   

 

З метою сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я, 

виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, 

бездуховності, антигромадської діяльності члени шкільного осередку Ліги 

старшокласників щороку у вересні беруть участь в акції «Відповідальність 

починається з мене», в рамках якої у 2017 році відбулися такі заходи: 

1. Конкурс на краще тематичне гасло за спільну боротьбу з 

негативними проявами в суспільстві «Я – громадянин, ми всі – 

громада» (8-11 класи) 

2. Конкурс віршів проти продажу алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів неповнолітнім «Здоров’я підростаючого покоління – 

здоров’я нації» (5-9 класи). 

3. Конкурс на кращий малюнок «Краса рідного міста» (2-4 класи) 

4. Диспут з питань екологічного виховання учнів «Чи можна вберегти 

жителів міста від бродячих тварин?»  
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шокласники організували проведення фестивалю ранкової зарядки «Рух заради 

здоров’я», готували учнів молодших класів до участі в ньому.  

 

Під час проведення місячника «За здоровий спосіб життя» та акції «16 

днів проти насильства» члени Ліги старшокласників організовують виставки 

плакатів, колажів, газет. 

У жовтні учні 9-го класу відвідали Звенигородський відділок 

національної поліції. 

У лютому-березні учні 11-го 

класу оформили профорієнтаційний інформаційний стенд «Професія 

військовий» 

 

 

Директор школи       В.Ф. Дмитренко  
 
Вик. Бондаренко О. М. 

 


