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Координатора Львівського обласного учнівського парламенту
«ЛОУП» та керівника гуртка «Лідер» (Комунальний заклад
Львівської обласної ради «Львівський обласний центр науковотехнічної творчості учнівської молоді»)
Шевчук Катерини-Анастасії Андріївни
Про виконану роботу у 2019/2020 н.р.
Згідно з планом заходів на 2019 рік Львівський обласний учнівський
парламент «ЛОУП» (далі – ЛОУП) упродовж першого півріччя проводив
роботу щодо вдосконалення системи самоврядування в навчальних
закладах області. З 01 по 08 серпня за підтримки Департаменту освіти та
науки Львівської обласної Державної адміністрації та Комунального
закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр науковотехнічної творчості учнівської молоді» на базі Верхньосиньовидненська
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І–ІІ ступенів «Надія» відбулася
літня профільна школа лідерів учнівського самоврядування для
найактивнішої молоді Львівщини. Впродовж восьми днів хлопці та дівчата
з усіх районів і територіальних громад області відпочивали та навчалися,
як бути лідером у молодіжному середовищі. Лекторами та менторами були
молоді науковці, випускники учнівських самоврядувань, молодіжні
громадські організації. Серед них Старший Викладач НУ «Львівська
Політехніка», колишній президент Львівського Обласного Учнівського
Парламенту, а сьогодні успішний журналіст - Назар Онисько, AHF
Ukraine. Лідери прослухали багато цікавих курсів і лекцій навчилися
працювати індивідуально та в команді, освоїли дебати за системою Карла
Поппера. Партнерська міжнародна молодіжна організація AIESEC
допомогла знайти не просто хороших викладачів англійської мови, а носіїв
мови, які викладають її просто і доступно для всіх учасників. Діти
здружилися, набралися нових вражень та сили до роботи на весь
наступний навчальний рік.
У серпні 2019 року разом з ювенальною поліцією міста Львова та
Львівським Державним Університетом Внутрішніх Справ провели акцію
до Дня Незалежності України. А саме підготували та розмалювали
малюнками на патріотичну тематику одне з приміщень навчальнотренувальний центру «Верещиця» Львівського Державного Університету
Внутрішніх Справ

27 вересня 2019 року ЛОУП спільно з ФК "Карпати" та працівниками
ювенальної превенції ГУНП провели акцію на підтримку Всеукраїнського
тижня протидії булінгу". Спільно із футболістами ФК «Карпати» та ФК
«Колос», працівниками ювенальної превенції ГУНП було відзнято ролик
проти булінгу в школі. Основним слоганом ролику стала фраза «Краще
займатися спортом ніж булінгом». Футболісти та активісти ЛОУП
показали, що свою силу потрібно скеровувати в спортивні ігри і спорт, а
не в обкрадання інших. Відеоролик доповнений коментарями капітана
молодіжної команди ФК «Карпати».
14 жовтня 2019 року українці відзначають одне із найважливіших
церковних свят – Покрову Пресвятої Богородиці. На цю ж дату також
припадають такі значущі для України свята, як День захисника України і
День українського козацтва. І в честь цих свят ЛОУП підготуватили відео.
Саме цим відео ми хотіли подякувати захисникам України, які захищають
нашу Батьківщину протягом багатьох років.
21 жовтня 2019 року ЛОУП мав змогу потрапити на презентацію
Освітнього центру Верховної Ради України. Як відомо, Освітній центр у
приміщенні Верховної Ради України було відкрито за підтримки Програми
USAID РАДА у липні 2019 року. Його метою є підвищення обізнаності
громадян, у тому числі – школярів та студентів, про принципи демократії,
структуру та функцію українського парламенту. Зокрема, відбулась
експозиція «Рада Інфо». Це – серія інформаційних стендів, які у наглядний
спосіб розповідають про роботу українського парламенту. Також, нами
було відвідано нтерактивні уроки, присвячені засадам демократії та
парламентаризму.
26 жовтня 2019 року у приміщенні «Chaikovskyi_Hub» провели
виборчу конференцію ЛОУП, у якій взяли участь президенти та
координатори районних парламентів. На початку конференції з вітальним
словом виступила координатор ЛОУП - Шевчук Катерина-Анастасія
Андріївна. Далі 12-й президент ЛОУП відзвітувала за виконану роботу,
відзначивши суттєве покращення роботи парламентарів, зростання
кількості проектів, їх масштаби та рівні. Наступним етапом конференції
були вибори нового президента. Окрім Скречко Софії та Качмарика Павла,
свою кандидатуру висунули ще 3 претенденти. Це Підгоріло Андрій,
Горбенко Анна та Вітів Юлія. Кожен із кандидатів презентував свою
передвиборчу програму. На звершення передвиборчої програми були
питання. Тобто кожен охочий із залу міг особисто щось запитати в одного
із кандидатів. Результатом роботи конференції стало:
1. обрали лічильну комісію, секретаря та голову;

2. вирішили: вважати роботу президента Чайки Соломії та роботу
ЛОУП у 2018/2019 н.р. – відмінною (шляхом голосування);
3. обговорення заходів ЛОУП у першому півріччі 2019/2020 н.р.
4. обрали президентом ЛОУП на 2019/2020 н.р. – Скречко Софію
(протокол №2 лічильної комісії від 26 жовтня 2019 р.)
До Дня Української писемності ЛОУП підотував відео ролик про
знання звичайних перехожих різних правил української мови. Бліц
опитування на вулицях Львова про писемність проводилося протягом
декількох днів. 9 листопада 2019 року ЛОУП представив свій ролик на
офіційних сторінках соцмереж, де були видно результати опитування.
19 – 21 листопада 2019 року проходив всеукраїнський форум
«Національна Рада Дітей та Молоді " у Києві . Туди з'їхалися
представники всіх областей України, зокрема випускники інтернатів та
діти з обмеженими можливостями. На початку першого дня учасників
ознайомили з програмою та розповіли усі деталі та правила . Другий день
розпочався із зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та
його дружиною Оленою Зеленською. Учасники ставили питання , які їх
цікавили найбільш за все. День продовжився різноманітними тренінгами
на такі теми як: емоційний інтелект, SMM, досягнення цілей та інші.
Також відбулася панельна дискусія за участі Міністра освіти та науки
України і Міністра соціальної політики України . На третій день усіх
учасників розділи на три групи :
"Розвиток інклюзії "
"Підтримка реформи ДІ"
"Протидія булінгу та насильству в школі "
Кожна з груп представили свої планування цілей на рік у своїх
сферах. Форум завершився виступом мотиваційного спікера Тараса
Тополі, лідера гурту Антитіла.
30 листопада 2019 року на площі Ринок відбулась акція до
Всевітнього дня боротьби зі СНІДом. Метою цієї акції було донести
інформацію про ВІЛ/СНІД, а також, показати жителям міста, що до людей,
які мають таку хворобу потрібно ставитись толерантно. Перед початком
заходу ми розстелили біле полотно та навколо нього поставили ємності з
фарбою. Коли вже розпочався сам захід, парламентарі виступили з
вітальним словом та запросили жителів міста долучитись до акції. Під час
самого проекту кожен охочий мав змогу підійти, вдягнути рукавичку,

засунути у фарбу та лишити відбиток своєї долоні на полотні, тим самим,
проявивши толерантність до людей, які долають цю недугу. Також,
парламентарі роздавали флаєри з інформацію про ВІЛ/СНІД та можливі
шляхи інфікування. Зокрема, впродовж трьох годин, у Львівській обласній
бібліотеці тривало експрес-тестування на ВІЛ/СНІД.
5 – 6 грудня 2019 року в Києві відбувся Всеукраїнський форум
«Відповідальне лідерство - шлях до успіху». До участі у форумі були
запрошені представники обласних рад учнівського самоврядування всієї
України. В перший день відбувався конкурс «Лідер 2019 року», в якому
взяла участь президент ЛОУП. На цьому конкурсі було 3 етапи.
1 етап. Відеоролик-презентація на тему «Чому я?». Коротка розповідь
про себе та свою діяльність в учнівському самоврядуванні із зазначенням
аргументів, чому саме він (вона) достойні здобути титул «Лідер 2019
року».
2 етап. «Ми - єдина Україна!». Потрібно було зробити звіт про
проведений проект чи акцію, під час якої учнівським самоврядуванням
області чи окремим закладом освіти проведено унікальну суспільнокорисну роботу, акцію, проект, тощо.
3 етап. «Процвітання нашого краю - у руках громади». Кожен учасник
отримав особисте завдання із відповідної тематики, під час виконання
якого він (вона) повинні були переконливо та аргументовано
запропонувати вирішити зазначену в завданні проблему.
Результати конкурсу вже були оголошені наступного дня. Усі
учасники отримали сертифікати та подарунки від партнерів. Окрім цього
наші парламентарі мали змогу відвідати багато різноманітних тренінгів,
які дали можливість нашим активним, розумним та небайдужим дітям
розкрити свої таланти і здібності, навчитися планувати
і брати
відповідальність за свої вчинки, слова та наміри.
У грудні проходив конкурс «Тиждень правової освіти» за підтримки
співробітників сектору ювенальної превенції поліції Львівщини спільно,
Департаменту освіти та науки Львівської обласної державної
адміністрації, Львівського обласного центру науково-технічної творчості
учнівської молоді. Діти знімали ролики на соціальну тематику а саме на
тему протидії боулінгу, а 12 грудня відбулася церемонія нагородження
усіх учасників конкурсу. Учасники отримали цінні подарунки, грамоти від
начальника ГУ НП у Львівській області полковника В.В. Віконського.
22 січня 2020 року у Музеї визвольної боротьби на відкритті виставки
«Українське військо 1917-1921», ЛОУП мав змогу відобразити події цих

років у сценці. У ній парламентарі показали важливість об‘єднання
українських земель в єдину соборну державу. Для них, сучасного
покоління українців, ідея соборності та національної єдності актуалізована
передусім через окупацію частини земель Росією.
Тому ця особлива дата - 22 січня 1919 року надзвичайно важлива
подія в історії України. Та не менш значуща залишається і до сьогодні. І
для сучасної України відзначення Дня соборності і дотепер має особливе
значення.
10 лютого 2020 року, працівники сектору ювенальної превенції та
управління протидії наркозлочинності поліції Львівщини спільно з
представниками ЛОУП та громадської організації ʺЗакон. Порядок.
Достатокʺ виявляли та зафарбовували на стінах будинків у центрі Львова
надписи, що популяризують наркотичні речовини, а також сайти, які їх
пропонують придбати.
Мета акції – вберегти дітей від вживання наркотиків, а також
мінімізувати ризики втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність,
пов’язану із ними.
14 лютого у MoloDvizh центрі ЛОУП організували захід до Дня
святого Валентина. #ЛЮБИ Свідомого Валентина - захід був створений
для тих, хто хотів провести День Всіх Закоханих не тільки весело, але і з
користю для своїх вже існуючих або майбутніх стосунків.
Розпочався вечір з лекцій про стосунки і любов від Андрія Буняка
«Чому я не дарую квіти» та отця Степана Мишковського «Любов не
заборонена», а також з проведення весільних міні-церемоній, а
продовжився - творчим вечором, де усі присутні мали можливість
поспівати, а згодом і потанцювати, speed-dating'ом, на якому за три
хвилини кожен міг познайомитись та дізнатись щось більше про особу
протилежної статі.
3 березня 2020 року в Головному управлінні Національної поліції у
Львівській області відбулось нагородження юних учасників конкурсу
буклетів, малюнків та плакатів, присвячених профілактиці вживання
наркотиків серед дітей та молоді.
Обласний конкурс під назвою ʺМій вибір – життя без наркотиківʺ був
організований співробітниками сектору ювенальної превенції поліції
Львівщини спільно з працівниками Департаменту освіти та науки
Львівської обласної державної адміністрації, Львівського обласного
центру науково-технічної творчості учнівської молоді.
На конкурс було подано близько двохсот робіт. За допомогою
образотворчого мистецтва юні художники намагались донести до своєї

аудиторії головну ідею - наркотики – це зло, що руйнує та знищує усіх,
хто їх вживає і закликали своїх однолітків у жодному разі не піддаватись
спокусі.
Компетентне журі оцінювало оригінальність задуму, емоційний
вплив, композицію, креативність та, звичайно, якість виконання роботи.
Юних учасників конкурсу привітали начальник Головного управління
Національної поліції у Львівській області полковник поліції Василь
Віконський, начальник сектору ювенальної превенції поліції Львівщини
Віктор Новачук,
директор Львівського обласного центру науковотехнічної творчості учнівської молоді Святослав Опенько та керівник
Громадської організації ʺЗакон. Порядок. Достатокʺ Юрій Черга.
ʺЗавдання перед журі стояло, прямо скажемо, непросте. На мій погляд, усі
представлені роботи були достойні нагороди - і не лише через тематику,
яка є дуже близькою нам, поліцейським. Мені дуже приємно, що на
Львівщині так багато дітей, котрі вміють на надзвичайно високому
художньому та креативному рівні висвітлити проблему вживання
наркотиків, а також знайти для цього переконливі образи, які беруть за
душу і змушують задуматисьʺ, - зазначив Василь Віконський, вручаючи
нагороди учасникам конкурсу.
У березні 2020 року ЛОУП розпочав Курс Емоційного інтелекту. Від
лектора Андрія Буняка. Проводився в Молодіжному центрі «Молодвіж»,
курс мав складатися з 6 лекції, але у зв’язку з карантином провели лише 2
лекції офлайн.
Курс Емоційного інтелекту Онлайн проводився на платформі ZOOM.
Запрошений лектор - Андрій Буняк. Курс складався з 6 лекцій:
1. Що таке емоційний інтелект
2. Про Сум. Як не впасти в депресію.
3. Власна Особистість
4. Стосунки в парі: помилки і актуальні погляди у 21 столітті
5. Планування цілей.
6. Медитація
ЛОУП проти нудьги на карантині. Інстаграм челендж для молоді
Львівщини. Який проводився протягом усіх строгих фаз карантину, тобто
від березня до червня 2020 року. ЛОУП представив багато відеороликів
чим можна займатися дома, робили спільні прегляди фільмів онлайн, та
робили різні цікаві лекції на платформі ZooM.
28 липня 2020 року о 12:00 год. відбулась онлайн-дискусія, на якій
координатор ЛОУП розповідала біографію та цікаві факти з життя Андрея
Шептицького. Під час самої лекції Шевчук Катерина-Анастасія Андріївна

показала відео, в яких розповідалось про самого митрополита. Після цього
була невелика дискусія, на якій усі охочі ділились враженнями та
відповідали на питання поставлені безпосередньо координатором.
Команда ЛОУП впевнена, що саме такі розповіді надихають нас усіх бути
справжніми патріотами, та робити все можливе й неможливе заради
кращої долі свого народу.
Протягом звітного періоду проводились засідання ЛОУП, на яких
розглянуто питання організації діяльності учнівського самоврядування в
області, проведено соціологічні опитування щодо організації
життєдіяльності учнів у школах. Налагоджено співпрацю з органами
учнівського самоврядування шкіл області. Крім того, розпочато апробацію
програм:
1) “На лінії душі” (виявлення, підтримка обдарованої молоді, презентація
її творчих надбань);
2) “Наші права* (інформування учнів з питань правового захисту, надання
допомоги в проблемних ситуаціях);
3) “Ми за здоровий спосіб життя” (формування мотивацій на здоровий
спосіб життя в умовах карантину).

11.09.2020 К.-А.А.Шевчук _______________

