


Міністерство проєктів
Головне завдання: допомагати учням успішно вчитися, підтримувати 
учнівську ініціативу і творчість, сприяти участі у проєктах
З цією метою міністерство:
- проводить навчання для членів учнівського самоврядування.
- ініціює власні проєкти, бере участь у міських програмах та проєктах.
Міністр: Цвіркун Дар’я (10-А)

Члени: Леонов Артем (10-А), Уніченко Дар’я (10-А), Більченко Олександр (9-А)



Міністерство волонтерства:
Головне завдання: формувати бажання творити добро, готовність 
прийти на допомогу нужденному; формувати навички самостійно 
приймати рішення, сприяти формуванню вміння та бажання відчувати 
чужий біль, не бути байдужим до тих, хто потребує уваги й підтримки, 
формувати в учнів потреби творити добрі справи на благо інших 
людей.
З цією метою:
- проводить акції допомоги ЗСУ: “Зігрій захисника”, “Десь на Сході”, 
“Миколай у комуфляжі”, ініціює інші акції.
- бере активну участь у доброчинних акціях на допомогу тим, хто її 
потребує.
- бере активну участь у допомозі домашнім і диким тваринам.
- сприяє формуванню волонтерських навичок в учнів.

Міністр: Вдовиця Анна (10-А)



 
Міністерство інформації 

Головне завдання: забезпечувати медіасупровід, збір та 
розповсюдження актуальної інформації серед молоді. 
 
З цією метою: 

- організовує роботу прес-центру ліцею, систематично випускає 
шкільну газету, правдиво відображає події ліцею; 

- створює єдиний інформаційний шкільний простір у соцмережах; 
- проводить конкурси і тематичні виставки малюнків; допомагає в 

оформленні ліцею. 
Міністр: Семенчук Валерія (11-А) 
І 

Члени: Ревкова Аліна (11-А), Вдовиця Анна (10-А), Гаврюшин Іван(8-А), 
Луньова Олена (9-А) 



Міністерство дисципліни і порядку:
Головне завдання: працювати над покращенням дисципліни учнів, 
культури поведінки на перервах, у їдальні, під час спортивних та 
культурно-масових заходів; виховувати в учнів свідому самодисципліну.
З цією метою:
- надає допомогу педагогічному колективу у контролі за дотриманням 
правил поведінки для учнів.
- допомагає організувати чергування класних колективів по школі, на 
вечорах відпочинку для старшокласників.
- бере активну участь у роботі районного та міського парламентів.
- сприяє встановленню та дотриманню дрескоду у ліцеї.
- сприяє адаптації (гейміфікації) правил поведінки учнів для молодших 
ліцеїстів.
- організовує функціонування “скриньки довіри” у ліцеї.
Міністр: Квятковський Максим (10-А)

Члени: Хомуцький Артем (9-Б), Журавльов Дем’ян (8-Б)



Міністерство екології:
Головне завдання: працювати над поширенням 
екологічного способу життя, організовувати учнів до участі в 
екологічних акціях та конкурсах.
З цією метою:
організовувати у ліцеї збирання макулатури, пластику, 
використаних батарейок.
сприяти озелененню ліцею та пришкільних територій.
брати участь в екологічних конкурсах (“Збережемо життя 
ялинці” тощо), ініціювати їх проведення .
Міністр: Леонов Артем (10-А)



Міністерство спорту

Головне завдання: допомогти сформувати в учнів свідоме ставлення 
до свого життя і здоров'я, оволодіти основами здорового способу 
життя, життєвими навичками безпеки для життя і здоров'я, поведінки 
у повсякденному житті та при виникненні надзвичайних ситуацій.
З цією метою міністерство:
допомагає в організації та проведенні виховних годин, спортивних 
змагань, олімпійського уроку, свят, днів здоров’я, походів;
залучає учнів до роботи спортивних секцій;
організовує фізкультурні перерви, допомагає вчителям фізичної культури 
у проведенні спортивних змагань;
організовує зустрічі з відомими спортсменами;
заохочує учнів до здорового способу життя, веде боротьбу зі 
шкідливими звичками.
допомагає у проведенні евакуацій.
Міністр: Янов Максим (9-Б)
Члени: Кобзар Олександр (10-А); Ібрагімов Нахід (9-Б)



Міністерство культури та дозвілля
Головне завдання: організувати цікавий і змістовний відпочинок учнів.
З цією метою міністерство:
- допомагає у проведенні культурно-масових справ, організації шкільних і 
класних вечорів, конкурсів, свят народного та шкільного календаря, 
розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів;
- організовує оформлення класних кімнат та ліцею;
- організовує та здійснює художнє оформлення шкільного інтер’єру під 
час свят;
4-домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій, кінолекторіїв 
(тижнів кіно) для учнів.
Міністр: Топчій Поліна(8-А)
Члени: Граб Марта (8-А), Прасолова Анастасія (8-А),
Богданова Злата (8-Б), Нежура Каріна (8-Б)


