
 ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІЦЕЮ БОРОМЛЯНСЬКОЇ 

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ 

 

Якщо буде світло в душі, буде краса в людини, 

Якщо є краса в людини, буде гармонія в домі, 

Якщо є гармонія в домі, буде порядок у нації, 

Якщо є порядок у нації, буде мир у світі. 

Україна - ненька, Україна-мати – скільки міститься у цих простих і 

звичайних, але таких рідних і зрозумілих кожному українцеві словах. Адже 

наші матері і батьки – доньки і сини чудової, щедрої, мальовничої України. 

Тут коріння роду нашого, тут скрізь від Донбасу до Карпат, від Криму до 

Полісся відчуваємо ми поклик рідної материнської землі Української! 

Під час будь-яких соціальних потрясінь у суспільстві найбільш 

незахищеною його частиною залишаються діти. Губляться життєві цінності, 

які раніше були основою виховання.  

Тому організація дієвого учнівського самоврядування в дитячому 

колективі – надзвичайно складний процес, який неможливо уявити без 

спільних зусиль учнівського та педагогічного колективів. Протягом 2021/2022 

навчального  року ми побачили реальні результати нашої взаємодії: діти стали 

більш самостійними, активними, організованими, креативно підходили до 

вирішення нагальних питань, виходили з пропозиціями щодо проведення 

загальношкільних заходів та свят, допомагали під час їх організації та 

проведення у складних умовах. Завдяки спільним зусиллям педагогічного 

колективу та учнівського самоврядування протягом року пройшли цікаві та 

корисні заходи. Продовжували реалізовувати регіональний інноваційний 

проєкт «Демократизація та партнерство навчального закладу в умовах нової 

української школи», заходи в рамках Концепції підтримки та сприяння 

розвитку дитячого громадського руху в Україні. Учителі історії, класні 

керівники організовували та проводили заходи різного формату неформальної 

освіти, спрямовані на формування критичного мислення в учнівської молоді, 

протидію ворожій пропаганді, руйнування історичних міфів, формування 

громадянина-патріота до:  Дня Конституції України, Дня Незалежності 

України, Дня Соборності України, вшанування героїв Крут, Небесної Сотні, 

Революції Гідності. Наприклад, бесіда «Конституція України – основний закон 

країни», змагання «Ми –нащадки козаків», правовий путівник «Оберіг нашої  

державності», книжкова виставка «Вимріяна поколіннями», українознавча 

вікторина «Ми будуємо державу», акції  «Лист воїну АТО», «Діти – воїнам 

АТО». Проводили заходи, спрямовані на ознайомлення учнівської молоді з 

основними положеннями Конституції України про захист Вітчизни, законів 

України «Про оборону України», «Про загальний військовий обов’язок і 

військову службу» із залученням та запрошенням учасників АТО, ООС, 

воїнами-афганцями, військовослужбовцями, учасниками Революції Гідності, 



Другої світової війни, відомими земляками. Організовували проведення  

екскурсій для учнівської молоді відповідного спрямування. 

У  ліцеї діяв гурток  козацько-лицарського виховання «Джура», метою 

якого є виявлення рівня патріотичної вихованості, практичний розвиток та 

теоретичне вдосконалення системи військово-патріотичного виховання 

учнівської молоді, підвищення рівня знань, умінь та навичок. Здобувачі освіти 

стали учасниками  Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри «Сокіл» («Джура»), проєкту «Кіберджура», взяли участь у анкетуванні 

учасників гри «Джура», організованого Комунальним закладом Сумської 

обласної ради  – обласним центром позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю.  Заходи, спрямовані на формування української 

громадянської ідентичності, патріотичної свідомості дітей та учнівської 

молоді на основі суспільно-державних цінностей, популяризацію української 

культури, мови, народних традицій, активізацію краєзнавчої діяльності з 

вивчення духовно-історичної спадщини України та області до: Дня рідної 

мови, Дня української писемності, Дня Пам’яті та Примирення, Дня Збройних 

сил України, Дня Козацтва, Дня захисників та захисниць України, Дня 

Партизанської слави. Оновлено куточки пам’яті,  стенди, спрямовані на 

вшанування пам’яті та розширення кола знань дітей та учнівської молоді щодо 

історичних подій та постатей, які боролися та боряться за свободу та 

незалежність України. Традиційною стала участь в обласній краєзнавчій 

конференції учнівської молоді «Герої сучасності серед нас». В цьому році 

представили життєвий шлях братів – воїнів з Гребениківки Ярослава та Сергія 

Рєзніченків. 
З метою відродження, збереження та дотримання національних 

традицій, звичаїв, підвищення духовно-культурного рівня населення, 

посилення ролі народної творчості, літератури, мистецтва у формуванні 

світогляду та естетичних смаків підростаючого покоління та суспільства 

загалом, популяризація дитячої творчості, пошуку обдарованих і підтримки 

юних талантів, широкого залучення до творчої діяльності учнів традиційно у 

січні в закладі пройшов загальношкільний фестиваль «Над вертепом ясним 

зірка засіяла» , флешмоб до дня української хустки, заходи до Дня  Святого 

Миколая, Дня Матері та Дня вишиванки.  
Проведення заходів у зв’язку з 90-ми роковинами Голодомору 1932-1933 

років в Україні, класних годин щодо вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, до трагедії аварії 

на Чорнобильській атомній електростанції розширило напрями 

співробітництва  з іншими  громадськими організаціями.  

Продовжено залучення учнівської молоді до участі в упорядкуванні 

меморіальних комплексів, пам’ятників, братських могил, інших поховань 

захисників України на території об’єднаної територіальної громади. 



Сприяли ефективному функціонуванню дитячих громадських організацій 

через налагодження зв’язків між дитячими громадськими організаціями 

шляхом проведення спільних заходів. Запам’яталася участь колективу ліцею 

«Перлини Боромлі» у благодійному концерті до Дня захисту дітей  у місті 

Охтирка, обласній естафеті важливих справ позашкілля Сумщини «30 років –

30 кроків», обласній акції «Патріотична хвиля», обласному етапі 

Всеукраїнського зльоту юних туристів-краєзнавців, обласному семінарі –

зльоті зі спортивного туризму для працівників освіти, участь у конкурсі 

«Громада моєї мрії», загальносільських заходах до 25-ї річниці  Конституції 

України, Міжнародного Дня захисту дітей,  привітання депутатського корпусу 

до Дня самоврядування, загальношкільного конкурсу «Сузір’я талантів. 

Посилення виховного потенціалу дитячих громадських організацій, зокрема 

шляхом залучення дітей до участі в реалізації соціально значущих програм і 

проєктів, спрямованих на залучення дітей до участі в житті суспільства. 

Наприклад, акції «Монетки –дітям», «Чиста Україна –чиста Земля». Кошти, 

отримані в результаті цієї роботи були перераховані онкохворим дітям. 

Традиційно, 12 рік поспіль класні колективи вишивають родинний 

рушник. Не став винятком і цей непростий навчальний рік.  

Проведено бесіди про ризики, пов’язані з вибухонебезпечними 

предметами, безпечну поведінку на територіях, забруднених 

вибухонебезпечними залишками війни. 

Майбутні випускники ліцею долучилися до Всеукраїнського проєкту з 

профорієнтації та побудови кар’єри «Обери професію своєї мрії».                 

Психологічна служба закладу проводила консультації для тих, хто 

потребував допомоги, а серед батьків і дітей з особливими освітніми 

потребами – розвиткові заняття. Опрацювали Поради Державної служби 

якості освіти «Як організувати освітній процес в умовах війни», «Як впоратися 

з наслідками стресу», «Як розвивати у собі навички життєстійкості» 

З метою підтримки морального духу дітей та молоді під час війни, 

зміцнення фундаментальних національних цінностей, зокрема поваги до 

України, розкриття краси та величі своєї Батьківщини, поширення 

патріотичного настрою серед дітей та молоді різних регіонів країни взяли 

участь у Всеукраїнському творчому арт фестивалі до Дня Матері «Україна – 

ненька, Україна - мати», фестивалі «Квіти моєї родини», конкурсі малюнків 

«За нашу свободу». Участь   має на меті розкрити мистецькими засобами 

героїку російсько-української війни та мрію про Україну після Перемоги над 

рашизмом.  
Долучилися до Всеукраїнської акції «Сади Перемоги». Разом з батьками 

діти кожен клаптик землі у своїх домогосподарствах  задля спільної Перемоги 

засаджували ягодами, кущами, фруктовими деревами, а квіти на клумбах – для 

гарних емоцій та настрою. 

І під час окупації нашої громади російськими військами, і після 

звільнення Збройними Силами України адміністрація ліцею та класні 



керівники постійно підтримували зв’язок з родинами дітей, виявляли та 

допомагали у вирішенні проблемних питань. 

Останні події нашої новітньої історії спонукають усвідомити, що у нас 

немає іншого вибору – вистояти, перемогти, відродитися і допомогти іншим. 

Ми всі проходимо через випробування. Особливо гостро відчувають це діти, 

адже їм належить майбутнє нашої держави. Обов’язково настане день нашої 

Перемоги. Справжньої, нашої, омріяної. І це буде найкращий день в житті. 

Віримо! Чекаємо!  
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