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ОБЛАСНА УЧНІВСЬКА АСОЦІАЦІЯ “АВАНГАРД”

(Тернопільська область)
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Обласна Школа управлінської майстерності 

для лідерів та кураторів

учнівського самоврядування
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На даний час суспільству бракує

компетентного досвіду участі у

суспільно-політичних процесах країни.

Тому потрібно створити умови для

того, щоб діти могли набути його

шляхом участі в учнівському

самоврядуванні, вчились самостійно

приймати рішення, уміли діяти в

правовому полі.

Діти повинні вчитись бути

професіоналами, вміти гуртувати

навколо себе, формувати

професійну команду, де кожен

може виявити свої здібності.
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Конкурс “Світ краси”
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Мета проекту: Збереження історичної пам’яті, вшанування героїв 

Євромайдану.

Завдання проекту: 

Формування списків учасників євромайдану - мешканців Тернопільської 

області.

Збір свідчень очевидців акцій протесту у Києві (з листопада 2013 року до 

лютого 2014 року)

Створення «Книги звитяги Євромайдану » Тернопільщини.

Учасники проекту: представники учнівського самоврядування навчальних 

закладів Тернопільської області, районних  рад старшокласників, обласна 

учнівська асоціація «Авангард».

Керівник проекту: Куриш Оксана Степанівна, заступник директора 

ТОКІППО.

Координатор проекту: Хома Світозара Олегівна, методист ТОКІППО.



Шляхи реалізації проекту:

1 етап (березень 2014 року):

•Збір представниками учнівського самоврядування  списків учасників 

Євромайдану в усіх населених пунктах  Тернопільської області (форма 1-

додається)

•Збір фотосвідчень учасників Євромайдану (форма 2 – додається)

•Збір свідчень, спогадів учасників Євромайдану

•ІІ етап (квітень 2014 року):

•Подача матеріалів з усіх навчальних закладів району в районну раду 

старшокласників.

•Систематизація матеріалів районними радами старшокласників.

•Подача матеріалів в обласну лігу старшокласників «Авангард».

ІІІ етап (травень-листопад 2014 року):

Створення «Книги звитяги Євромайдану»



• благодійні ярмарки (збір коштів для військових в зоні  АТО)

• благодійні концерти

• тематичні велопробіги

• флеш-моби “Україна – єдина країна”, “Ми за мир в Україні»”

• адресна допомога пораненим в зоні АТО



 http://www.0352.ua/

 Тернопільські школярі зібрали допомогу для своїх однолітків, 

які в зоні АТО

 20:00   14.10.2014

 У Тернополі діти зібрали допомогу для школярів, які проживають 

на території проведення антитерористичної операції.

 На Тернопільщині в рамках акції "Допоможи дітям АТО" 

школярі зібрали допомогу для дітей, які проживають в зоні 

проведення антитерористичної операції. 

 Сьогодні близько 5 тонн зібраної допомоги відправили 

з Тернополя на схід України. Учні Тернопільщини надіслали 

своїм одноліткам підручники, шкільне приладдя, іграшки, їжу, 

осінньо-зимовий одяг, взуття та інші необхідні для дітей речі. 
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http://www.0352.ua/
http://www.0352.ua/news
http://www.0352.ua/news/cat/3
http://www.0352.ua/
http://www.0352.ua/news
http://www.0352.ua/news/cat/3
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Парламент дає мені можливість 

втілити мої ідеї в реальність, а  це 

допомагає мені бути більш впевненою, 

креативною, комунікабельною. 

                               Ольга Вербило 

 

 

Завдяки парламенту я не боюсь виступати перед 

великою аудиторією, я завжди знаходжу тут  

підтримку у своїх однолітків і кураторів. Я дуже 

рада, що маю можливість отримати такий 

цікавий досвід роботи в чудовому товаристві. 

                                            Ірина Шемлей 

                

 

В парламенті я знайшла можливість 

реалізувати себе в різних 

благодійних і соціальних проектах , 

у мене з’явилось багато цікавих  

знайомих і чудових друзів. 

                                  Юлія Кухарська 

 

Завдяки учнівському  парламенту 

„Наснага” ми  маємо  змогу вносити 

свої корективи  в життя шкіл 

Тернополя. Учнівське самоврядування 

допомагає мені  знайти себе і навчає 

найкращих лідерських якостей. 

                               Надія Пилипчук  

                         

Учнівський парламент відкриває для 

мене багато нового . Тут я 

знайомлюся з новими людьми, які 

завжди готові мені допомогти та 

розповісти про різноманітні проекти. 

               Віталій Стельмах 

Працюючи в учнівському самоврядуванні,я 

навчилась працювати в команді, де кожен може 

покластись один на одного.Крім того,учнівський 
парламент - це така собі репетиція перед 

реальною виставою на реальній сцені - у 
житті;це - також мій перший досвід організації 

масових заходів на міському рівні.Я відчуваю, 
що учнівський парламент допоміг мені вірити в 

себе, в свої сили та можливості. 

                                        Михайлюк Юлія 
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Учнівський парламент – це 

для мене завжди підтримка, 

а ще – перспектива розвитку 

моїх  можливостей. 

                Наталка Балабан 

 

Учнівське самоврядування 

навчило мене відповідальності. 

Я стала більш самостійною та 

здатною  приймати важливі 

рішення у проблемах учнівства. 

                          Ірина Грицишин 
 

Учнівський парламент „Наснага” є 

невід’ємною частиною міського 

самоврядування, саме тут ми 

працюємо на благо учнів шкіл. 

                         Володимир Антків 

 

Учнівський парламент дає мені 

можливість знайомитись з 

громадською діяльністю міста і з 

новими цікавими людьми. Парламент 

– це те місце, де ми можемо 

самореалізуватись і використати з 

користю свою енергію. 

                                 Інна Ткаченко 

 

Учнівське самоврядування 

розвиває мене як 

індивідуальність і дає 

можливість спілкуватись з 

новими людьми. 

                      Катерина Вовна 

 

Саме в парламенті я знайшов 
розуміння моїх можливостей і 

прагнень, тут я навчився 
активніше діяти та організовувати 

людей,а ще знайшов чудових 
друзів. 

                          Микола Веприк 
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Запрошуємо до співпраці!

admin@ippo.edu.te.ua

(098)050-49-58

mailto:admin@ippo.edu.te.ua

