
Біографічна довідка уповноваженого представника 

На участь в установчих зборах з обрання нового складу молодіжної ради

Зозуля Антон Сергійович

Число, місяць і рік народження: 12.08.2005

Посада, місце роботи та освіта: Віце-президент учнівського самоврядування Навчально- 
виховного комплексу №1

Неповна середня освіта

Володіння мовами: Українська мова, російська та англійська мова

Досвід громадської діяльності: 3 01.09.2020 виконую обов’язки віце-президента 
учнівського самоврядування Навчально-виховного комплексу №1

Особисті досягнення:

- Зайняте І місце в II (міському) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

- Участь в міському конкурсі читців «Слово Тарасове струнами б’ється»

- Участь у грі «НЕ РОБІТЬПРИРОДІ ЗЛА» до дня Водно-болотних угідь

- Участь в рамках проекту «Спільно Сильно»

Участь у Шкільному III Кінофестивалю «Міні-оскар» на тему «Українцем бути 
модно» (Режисер роботи 9-А класу, що зайняла І місце у Старшій группі, на 
цьому Кінофестивалі)

- Ведучий у шкільному коцерті до свята 8 березня

- Участь у ток-шоу «100 питань дорослому» , героєм якого у 2021 році стала 
Макарова Світлана Гарібальдівна, заступник очільника міста.

- Ведучий у шкільному заході «НВК має талант-2021»

- Куратор 6-А класу, у квест-грі «БОЖИЙ СВІТ НАВКОЛО НАС» в рамках 
фестивалю «СТРІТЕНСЬКІ ЗУСТРІЧІ -  2021»

Участь у команді «Digital World Team», в рамках проекту «Школа Техно» 
ініційованого Громадською організацією «Покровська платформа спільних дій» та 
Донецьким національним технічним університетом за фінансової підтримки 
компанії «ДонецькСталь»

- Виступав як Завуч з Виховної роботи Навчально-виховного комплексу №1,на 
Дні шкільного самоврядування

- Участь у заході до Дня пам’яті Героїв Крут, серед учнів 9-х класів у 2021 році

- Участь у заході серед 5-11 класів НВК №1 до Дня Соборності України



- Участь у Стимул-Рейтингу за І семестр, в шкільній корпорації НВК №1 Land

- Ведучий святкового заходу «Крок до зірок» та один з нагороджених

- Як один з лідерів шкільного самоврядування під керівництвом педагогів- 
організаторів, разом з іншими учасниками Новорічного заходу, проводив свято 
для дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей з 
особливими потребами .

- Участь у благодійній ярмарці до Дня святого Миколая «Звичайне диво», метою 
якого є збирання коштів на подарунки дітям-сиротам; дітям, позбавленних 
батьківського піклування, вихованцям Новожеланівської школі-інтернату.

- Участь у реалізації проекту «STEAM-лабораторій НВК №1», який втілено в життя 
завдяки фінансовій підтримці ПАТ «ДонецькСталь» і ГО «Платформа спільних 
дій»

- Участь у фотоквесті до Дня Української писемності та мови 

Участь у заході «День протидії торгівлі людьмі» у 2020 році

- Участь у міському онлайн-челенджі козацької слави «За Україну, за її волю!»

- Участь у шкільному заході до Дня Вчителя

- Участь у підготовці відеоряда «Пам’ятаємо подвиг» до Дня визволення Донбасу 
від німецьких військ у Другій Світовій війні

- Участь у заході до Дня Вишиванки у 2021 році

Контактна інформація

Номер телефону : 380994902877

Електронна пошта: austrohitl878@gmail.com

Напрямок та мотивація роботи у молодіжній раді:

Перш за все, мотивацією роботи у молодіжній раді для мене є покращення рівня 
нашого міста -  Покровська. Для мене дуже важливо вирішення громадських проблем та 
питань. Також, для мене є завданням збереження та розвиток культурної спадщини 
нашого краю та міста.

26.05.2021
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ДОДАТОК 1

Виписка з протоколу засідання учнівського самоврядування Шкільної корпорації 
НВК Ьап<3(рішення про делегування представника для участі в установчих зборах 

та до складу молодіжної ради при виконкомі Покровської міської ради)

Витяг з протоколу

Засідання учнівського самоврядування Шкільної корпорації НВК Land навчально- 
виховного комплексу №1 Покровської міської ради Донецької області

24 травня 2021 року 
м. Покровськ
Присутні: Костриця Тетяна Степанівна, директор НВК №1

Шафранова Ю.В., заступник директора з виховної роботи 
Деркач Анастасія Валеріївна, педагог-організатор 
Представники учнівського самоврядування 5-11 класів (24 осіб)

Порядок денний:
1. Про участь представника учнівського самоврядування в установчих 

зборах з обрання складу молодіжної ради при виконкомі Покровської 
міської ради.

Вирішили:
1. Делегувати для участі в установчих зборах з обрання складу молодіжної 

ради при виконкомі Покровської міської ради Зозулю Антона Сергійовича, 
здобувача освіти 9-А класу.

2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.

Відповідальні: Шафранова Ю.В.

Головуючий
Секретар

Ю.В. Шафранова 
А.В. Деркач



ДОДАТОК 6
ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності
1. Назва Учнівське самоврядування навчально-виховного комплекса №1 

Покровської міської ради Донецької області
2. Скорочена назва Шкільна корпорація «НВК Land»
3. Адреса, контакти м.Покровськ, м-н Лазурний, 80 nvklpokrovsk@gmail.com
4. Мета та напрями діяльності
Мета: формувати активну життєву позицію здобувачів освіти, залучати дітей до 

громадської діяльності, стимулювати їх творчу ініціативу, розвивати організаторські 
здібності та вміння.

Напрями діяльності:
1. Філіал «Патріот» (національно-патріотичний напрямок)
Мета: формування громадської свідомості, активності, відповідальності учнів.
Завдання: організація та підготовка

• Квести
• Вікторини
• Релігійні свята
• Дискусії
• Флешмоби
• Військово-патріотична гра «Джура»

2. Філіал «Естет» (духовно-моральний напрямок)
Мета: формування стійких моральних якостей, потреб, почуття, навичок і звичок 
поведінки на основі ідеалів, норм і принципів моралі, участі у практичній діяльності. 
Завдання: організація та підготовка

• Гармонізація міжособистісних стосунків
• Допомога в усвідомленні свого «Я»
• Ігри
• Тренінги

3. Філіал «Ерудит» (інтелектуальний напрямок)
Мета: формування особистісного світогляду - узагальненого розуміння всього світу в 
цілому на грунті великої кількості впорядкованих поглядів, переконань, ідеалів.
Завдання: організація та підготовка

• Взаємодопомога у навчанні
• Інтелектуальні ігри, конкурси
• Освітні заходи
• Інформаційні презентації

4. Філіал «Креатив» (творчий напрямок)
Мета: розвиток художніх здібностей і творчої діяльності 
Завдання: організація та підготовка.

• Шкільні, міські святкові заходи.
• Творчі конкурси
• Виставки дитячих творчих робіт

5. Філіал «Інтел-Еко» (екологічний напрямок)
Мета: формування розуміння необхідності гармонії людини з природою; засвоєння 
знаннями про природу рідного краю; виховання почуття відповідальності за природу як 
національне багатство, основу життя на землі.
Завдання: організація та підготовка

• Екологічні акції та свята
• Трудовий десант
• Захід «Ми за чистоту»

6. Філіал «Олімпія» (спортивний напрямок)
Мета: залучення учнів до активної діяльності у сфері спорту та туризму, організація 
роботи з профілактики, та подолання шкідливих звичок.
Завдання: організація та підготовка
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• Спортивні змагання
• Спортивно-оздоровчі заходи
• Естафети, квести
• Презентації спортивних досягнень
• Флешмоби

7. Філіал «Соціум» (соціальний напрямок)
Мета: формування людини, готової до виконання громадських функцій трудівника і 
громадянина.
Завдання: організація та підготовка.

• Соціальні акції
• Акції милосердя для тварин
• Диспути

8. Філіал «Гаджет» (інформаційно-комунікативний напрямок)
Мета: формування комунікативних здібностей учнів, сприяння професійному 
самовизначенню, висвітлення подій шкільного життя.
Завдання: організація та підготовка

• Ігрові завдання
• Квести
• Вікторини
• Конкурси

5. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів Організація роботи «Великої 
ради» як вищого структурного підрозділу учнівського самоврядування Шкільної 
корпорації «НВК Land»

7. Відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, 
друковані видання, тощо, протягом року до дня подання заяви

Реалізовані проекти:
1. Всеукраїнський проект « Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів». 

ХЕППІ ЧЕЛЕНДЖ( учасники). Спорт Челендж (фіналісти).
2. Всеукраїнський проект «Сільські жінки для дітей Покровська», «Освіта для сталого 

розвитку в дії».
3. Міській проект «НВК №1-осередок розвитку талантів». Триває.
4. Всеукраїнський проект «Покликані до любові та витривалості». Триває.
5. Міський проект «Друге життя відходів». Триває
6. Всеукраїнський проект «Вчимося жити разом». Створено Шкільну психологічну 

службу.
7. Всеукраїнський проект «Життєви навички для активного громадянства».

Працюють діти-медіатори.
8. Всеукраїнський проект «Мішечок» (учасники проекту, пошили 417 екологічних 

мішечків).
9. Всеукраїнський проект «Щедрик». Відео виконання учнями НВК №1 «Щедрика» 

занесено до Національного переліку елементів нематеріальної культурної 
спадщини України.

Конкурси, акції тощо:
1. Переможці Всеукраїнського конкурсу « THE WORLD OF ART/СВІТ МИСТЕЦТВА 

- 2021» у номінації аудіовізуальне мистецтво.
2. Призери міського етапу обласного конкурсу національно-патріотичного календаря
3. Призери міського етапу обласного конкурсу відеовізитівок з національно- 

патріотичного виховання
4. Учасники обласної акції до Дня святого Миколая
5. Переможці міського конкурсу організаторів дозвілля «Біля ялинки новорічної»
6. Шкільний III Кінофестиваль «Міні-оскар» на тему «Українцем бути модно»

Віце-президент
Шкільної корпорації «НВК Land», 
здобувач освіти 9-А класу НВК №1

А.С. Зозуля


