
Додаток 2

Біографічна довідка уповноваженого представника 
на участь в установчих зборах з обрання нового складу

молодіжної ради

Шебаршин Віктор Олександрович
Число, місяць і 
рік народження

29 листопада-1998 рік

Посада, місце
роботи
Освіта

Науковий 
ступінь, вчене 
звання

Навчально-виховний комплекс №1 Покровської міської 
ради Донецької області, педагог-організатор Молодший 
спеціаліст, вчитель початкової школи (вчитель 
інформатики початкової школи)

Володіння
мовами

Українська, російська, англійська

Нагороди, 
почесні звання

-

Досвід громадської діяльності Волонтер, аніматор, інші заходи

Особисті досягнення

Контактна інформація +380662443629, victor.shebarshin@gmail.com 

Напрямок та мотивація роботи
у молоджній раді розвивати можливості та навички

08.04.2019 В.О. Шебаршин
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Додаток 6

Інформація про результати діяльності педагога-організатора 
Шебаршина Віктора Олександровича

1. Навчально-виховний комплекс №1 Покровської міської ради Донецької області
2. НВК№1 м.Покровськ
3. м-н Лазурний, буд. 80
4. Організація проведення організаційно-масової та культурно-освітньої роботи, дозвілля та 

відпочинку дітей, що навчаються у НВК №1; Організація роботи органів учнівського самоврядування 
і шкільних громадських організацій, надає їм організаційно-методичну допомогу і сприяє 
створенню умов для діяльності;

Організовувати наочне оформлення школи за тематикою роботи, яку проводить. 
Забезпечувати умови для широкого інформування учнів про діючі дитячі й молодіжні органі
зації, об'єднання. Здійснювати зв'язок педагогічного колективу школи з дитячими, 
юнацькими, молодіжними об'єднаннями, організаціями; Сприяти оновленню змісту і форм 
діяльності організацій, об’єднань, організовує їхню колективно-творчу діяльність відповідно 
до вікових інтересів учнів і вимог життя;

Створювати в школі сприятливі умови, які дозволяють учням виявляти 
громадянську і моральну позицію, реалізовувати свої інтереси та потреби, цікаво та з 
користю для власного розвитку проводити вільний час.

5. Керівник учнівського самоврядування НВК №1 м.Покровська з 2017 року.
6. Призер обласного конкурсу благодійних акцій до Дня Святого Миколая, учасник 

благодійної ярмарки та спортивного забігу присвячених акції «Серце до серця».
Організовував перший день весни щорічне традиційне свято «Крок до зірок» та 

конкурс «НВК має таланти» в кінці якого відбулось нагородження учасників сертифікатами 
за участь в номінаціях «Вокальне мистецтво», «Музичне мистецтво» та «Кращій танець».

Брав участь у суботниках «Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять!»
Підготував команду до спортивного змагання Олімпійське «Лелеченя», де брали 

участь учні 6-8 класів. Команда НВК №1 «Надія» та зайняла І місце.
В теперішній час йде підготовка до Всеукраїнської дитячо-юнацької військово- 

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»),
Організовував свята на новорічні святки для молодшої школи та дискотеки для 

старшокласників.
Також готував дітей до міського фестивалю літературно-музичних композицій 

«Свободна, вільна моя Україно!», присвяченого 100-річчю підписання Акту Злуки УНР та 
ЗУНР. Де команда НВК №1 «Дивосвіт» виступила з композицією «Світ без війни».

У /Педагог-організатор В.О. Шебаршин


