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Про проведення обласної літньої 
профільної школи для лідерів 
учнівського самоврядування

Відповідно до Положення про управління освіти і науки Рівненської 
облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови Рівненської 
обласної державної адміністрації від 23 липня 2018 року № 483, на виконання 
обласної програми підтримки молоді на 2021-2023 роки, схваленої 
розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 16 
грудня 2020 року № 776 та затвердженої рішенням Рівненської обласної ради 
від 24 грудня 2020 року № 45, наказу управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації від 21 січня 2021 № 10 «Про затвердження 
плану окремих заходів на 2021 рік щодо реалізації Обласної програми 
підтримки молоді на 2021-2023 роки», з метою надання кваліфікованої 
навчальної, інформаційної та методичної допомоги учням закладів загальної 
середньої освіти області, які є лідерами учнівського самоврядування

НАКАЗУЮ:

1. Провести з 16 по 19 серпня 2021 року обласну літню профільну школу 
для лідерів учнівського самоврядування, учнів 8-11 класів закладів загальної 
середньої освіти Рівненської області, які є лідерами учнівського самоврядування 
районних (міських) осередків, осередків територіальних громад сіл, селищ, 
міст.

2. Затвердити:
Положення про обласну літню профільну школу для лідерів учнівського 

самоврядування, що додається;



програму обласної літньої профільної школи для лідерів учнівського 
самоврядування, що додається;

склад учасників обласної літньої профільної школи для лідерів 
учнівського самоврядування, що додається.

3. Начальнику комунального закладу «Група з централізованого 
господарського обслуговування навчальних закладів і установ освіти» 
Рівненської обласної ради Гордію ГОРДІЙЧУКУ:

забезпечити організацію проведення обласної літньої профільної школи 
для лідерів учнівського самоврядування;

провести видатки на проведення обласної літньої профільної школи для 
лідерів учнівського самоврядування в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
управління -  начальника відділу інклюзивної, спеціальної, позашкільної освіти 
та виховної роботи управління освіти і науки Рівненської обласної державної 
адміністрації Марину ПАШКОВСЬКУ.

Начальник управління Петро КОРЖЕВСЬКИЙ



Головний спеціаліст відділу інклюзивної, 
спеціальної, позашкільної освіти та виховної
роботи управління освіти і науки * • Пг>п«ли
Рівненської облдержадміністрації Ангеліна РОВК

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління — 
начальник відділу інклюзивної, спеціальної, 
позашкільної освіти та виховної роботи

Марина ПАШКОВСЬКА
управління освіти і науки 
Рівненської облдержадміністрації

Начальник відділу фінансово-економічної 
та кадрової роботи управління освіти 
і науки Рівненської облдержадміністрації Ш  Тетяна РОЖКО

Головний спеціаліст -  юрисконсульт 
відділу фінансово-економічної 
та кадрової роботи управління освіти 
і науки Рівненської облдержадміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ управління освіти і науки 
Рівненської обласної державної 
адміністрації
оЯ .се6/гмті\ №/ ^

П О Л О Ж Е Н Н Я
про обласну літню профільну школу для лідерів учнівського самоврядування

І. Загальні положення

1. Обласна літня профільна школа є тематичним заходом, складовою 
частиною роботи, спрямованої на виявлення, розвиток та навчання дітей, які є 
лідерами учнівського самоврядування.

2. Організатором обласної літньої профільної школи є управління освіти і 
науки Рівненської обласної державної адміністрації.

3. Проведення обласної літньої профільної школи фінансується 
управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за 
рахунок коштів, передбачених на виконання обласної програми підтримки 
молоді на 2021 - 2023 роки, схваленої розпорядженням голови Рівненської 
обласної державної адміністрації від 16 грудня 2020 року № 776 та 
затвердженої рішенням Рівненської обласної ради від 24 грудня 2020 року №45.

II. Мета і завдання

1. Обласна літня профільна школа проводиться з метою надання 
кваліфікованої навчальної, інформаційної та методичної допомоги учням 
навчальних закладів області, які є лідерами учнівського самоврядування.

2. Основними завданнями обласної літньої профільної школи є: 
проведення комплексу спеціальних заходів соціального, виховного,

спортивного характеру, що забезпечать формування активної громадської 
позиції, лідерських якостей, сприятимуть всебічному розвитку, формуванню 
ціннісних ставлень та орієнтацій особистості;

організація змістовного дозвілля, яке сприятиме розвитку духовності та 
соціальної активності учнів;

надання кваліфікованої навчальної та методичної допомоги учням 
закладів загальної середньої освіти області для розвитку соціальної активності і 
усвідомленої суспільної позиції молоді, виховання почуття самосвідомості, 
власної значущості, творчої ініціативи;

розробка нових напрямків роботи з соціально активною молоддю; 
пізнавальний відпочинок соціально активної учнівської молоді під час 

роботи обласної літньої профільної школи.



III. Учасники профільної літньої школи

1. До участі у обласній літній профільній школі запрошуються учні 8- 11  
класів закладів загальної середньої освіти, які у відповідному навчальному році 
брали активну участь в учнівському самоврядуванні територіальних громад сіл, 
селищ, міст.

2. Для участі у обласній літній профільній школі орган управління 
освітою територіальної громади села, селища, міста подає до управління освіти 
і науки Рівненської обласної державної адміністрації заявку на участь у 
обласній літній профільній школі за формою згідно з додатком.

3. Обробка персональних даних учасників обласної літньої профільної 
школи здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист 
персональних даних».

1. Обласна літня профільна школа проводиться у формі тематичного 
заходу, під час якого діти отримують комплекс послуг, спрямованих на 
розвиток їх здібностей та інтересів за спеціальною програмою, забезпечуються 
харчуванням та проживанням.

2. Обласна літня профільна школа проводиться на базі закладів 
оздоровлення та відпочинку, закладів освіти Рівненської області.

3. Програма обласної літньої профільної школи передбачає заняття з 
відповідних тем, групову та індивідуальну роботу, проведення екскурсій, 
конкурсів, майстер-класів, ділових ігор, тренінгів, квестів тощо.

4. Програма обласної літньої профільної школи затверджується наказом 
управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

Заступник начальника управління -  
начальник відділу інклюзивної, спеціальної, 
позашкільної освіти та виховної роботи 
управління освіти і науки Рівненської

IV. Порядок проведення

обласної державної адміністрації Марина ПАШКОВСЬКА



Додаток до розділу III пункту 2 
Положення про обласну літню 
профільну школу для лідерів 
учнівського самоврядування

З А Я В К А

на участь у обласній літній профільній школі для лідерів учнівського
самоврядування

Просимо допустити до участі у обласній літній профільній школі для
лідерів учнівського самоврядування учнів територіальної громади_______ села,
селища, міста у такому складі:

№
з/п

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 
учасника

Навчальний 
заклад, клас

Дата
народження

Посада в органі
учнівського
самоврядування

Контактний
телефон

1.

2.

Прізвище, ім’я, по батькові, посада координатора, який супроводжує учасників, 
контактний телефон

Керівник
органу управління освітою 
територіальної громади села, селища
міста ______________ __________________

(підпис) (Прізвище, ім'я)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ управління освіти 
і науки Рівненської обласної 
державної адміністрації
03- О і 2021 № / у £

ПРОГРАМА
обласної літньої профільної школи для лідерів 

учнівського самоврядування

Термін проведення: 16 - 19 серпня 2021 року.
Місце проведення: Реабілітаційно-оздоровчий комплекс «Біле озеро», 

с.Рудка, Вараський район, Рівненська область.
Мета проведення: підтримка творчої молоді, поширення досвіду роботи 

лідерів учнівського самоврядування, надання кваліфікованої навчальної, 
інформаційної та методичної допомоги учням закладів загальної середньої 
освіти області, які є лідерами учнівського самоврядування.

Завдання:
^  проведення комплексу спеціальних заходів соціального, виховного, 

спортивного характеру, що забезпечать формування активної громадської 
позиції, лідерських якостей, сприяють всебічномму розвитку, 
формуванню ціннісних ставлень та орієнтацій особистості;

^  організація змістового дозвілля, яке сприятиме розвитку духовності, 
соціальної активності учнів; сприяння зростанню ролі лідерів учнівського 
самоврядування у питаннях демократизації освітніх процесів;

^  розробка та впровадження якісно нових напрямків роботи, форм і методів 
організації та проведення колективних творчих справ лідерами 
учнівського самоврядування заклададів загальної середньої освіти 
Рівненської області;

^  пізнавальний відпочинок соціально активної учнівської молоді під час 
роботи обласної літньої профільної школи;

^  узагальнення досвіду роботи лідерів учнівського самоврядування. 
Учасники:
^  лідери учнівського самоврядування осередків територіальних громад сіл, 

селищ, міст;
^  координатори осередків учнівського самоврядування територіальних 

громад сіл, селищ, міст;
^  педагогічні працівники закладів загальної середньої, позашкільної освіти 

м.Вараш, які здійснюють психолого-педагогічний супровід діяльності 
органів учнівського самоврядування;

'ґ  представники громадських організацій.

Організатори: управління освіти і науки Рівненської обласної державної 
адміністрації.

Формат проведення: наметове містечко на території РОК «Біле озеро», 
с.Рудка Вараського району, Рівненської області.



16.08.2021 

ОРГАНІЗАІЙНИЙ БЛОК

10.30-11.00 Заїзд та реєстрація учасників літньої профільної школи.

11.00-11.20 Відкриття обласної літньої профільної школи лідерів учнівського 
самоврядування. {Будинок дитячої та юнацької творчості Вараської міської 
ради).

ПРЕЗЕНТАЦІЙНИЙ БЛОК

11.20-12.00 Екскурсія-презентація «Храм мистецтва і таланту» Будинку 
дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради.

12.00-12.25 Обласна рада старшокласників Рівненщини «Імпульс» -  простір 
для реалізації можливостей. Представлення проекту телевізійної програми до 
30-річчя незалежності України «Україна -  ти у моєму серці» лідерів обласної 
ради старшокласників «Імпульс».

12.25-13.00 Відеопрезентація роботи Вараської міської ради старшокласників 
«Ватра». Виступ активу лідерів Вараської міської ради старшокласників 
«Ватра» «Планета лідерів -  2021».

13.00-14.00 Обідня перерва (Вараський ліцей №  4).

НАВЧАЛЬНИЙ БЛОК

14.00-15.00 Тренінг «Ми -  різні, ми -  рівні» в інклюзивно-ресурсному центрі 
Вараської міської ради.

15.00-15.40 Зустріч із представниками міської влади. Курс медіаграмотності.

15.40-17.00 Екскурсії до Інформаційного центру «Полісся» ВП «Рівненська 
АЕС», Навчально-тренувального центру ВП «Рівненська АЕС», оглядова 
екскурсія навколо ВП «Рівненська АЕС».

17.00-17.40 Вечеря (Вараський ліцей № 4).
Від’їзд учасників обласної літньої профільної школи до РОК 
«Біле озеро», с.Рудка, Вараський район.

19.00-21.00 Облаштування в наметовому містечку.

21.00-22.45 Лідерська вечірка. «Мурашник сьогодення».
Перегляд фільму під відкритим небом «Мої думки тихі».

22.45 Завершення першого дня обласної літньої профільної школи для
лідерів учнівського самоврядування. Відбій.

17.08.2021

07.00-08.00 Підйом. Ранкова руханка.

08.00-09.00 Сніданок (їдальня РОК «Біле озеро»).



09.00-10.00 Організаційна нарада для лідерів та координаторів учнівського 
самоврядування учнівського самоврядування

10.00-12.00 Навчальні заняття у воркшопах:
«Індекс благополуччя»;
«Нетворкінг у роботі сучасного лідера. Правила, щоб стати всюди 
своїм»;

«Ініціатива -  2021»

12.00-13.00 Інтерактивна гра «Що?Де? Коли?».

13.00-14.00 Обідня перерва (їдальня РОК «Біле озеро»),

14.00-15.00 Курс медіаграмотності.

15.00-17.00 Тренінги за участю представників громадськості: 
журналістика, блогерство, акторське мистецтво.

17.00-18.00 Гра «Антикорупційна мафія».

18.00-19.00 Вечеря (їдальня РОК «Біле озеро»),

19.00-20.00 Представлення кандидатів на голову обласної ради 
старшокласників Рівненщини. Дебати «Молодь -  фундамент суспільства».

20.00-20.40 Робота у групах з підготовки до тематичного заходу, присвяченого 
30-річчю незалежності України «Тобі, Україно!»

20.40-22.45 Лідерська вечірка «Мурашник сьогодення». Перегляд фільму під 
відкритим небом «Додому».

22.45 Завершення другого дня обласної літньої профільної школи для
лідерів учнівського самоврядування. Підведення підсумків.
Відбій.

18.08.2021

07.00-08.00 Підйом. Ранкова руханка.

08.00-09.00 Сніданок (їдальня РОК «Біле озеро»),

09.00-10.00 Організаційна нарада для лідерів та координаторів учнівського 
самоврядування.

10.00-12.00 Тренінг «Ми -  сильна команда».

10.00-12.00 Заняття-практикум «Волонтерство: що варто знати? 
«Волонтерство та творчість: приклади, які працюють».

12.00-13.00 Робота у воркшопах:
«Емоції лідера учнівського самоврядування»;
Представлення міні-проєктів «Не хочете чекати змін, а готові 
створювати їх самостійно -  подайте свої пропозиції»;
«Інструмент тімбілдінгу -  гра. Лідерство та командоутворення».



13.00-14.00 Обідня перерва (їдальня РОК «Біле озеро»).

14.00-15.00 Курс медіаграмотності.

15.00-18.00 Зустріч із учасниками Всеукраїнської дитячо-юнацької військово- 
патріотичної гри «Джура» та учасниками дитячої організації «Пласт». 
Проведення навчальних занять.

18.00-19.00 Вечеря (їдальня РОК «Біле озеро»).

19.00-20.00 Тематичні виступи учасників з нагоди 30-річчя незалежності 
України. Музична програма «Тобі, Україно!»

20.00-22.45 Лідерська вечірка «Мурашник сьогодення». Перегляд фільму під 
відкритим небом «Додому».

22.45 Завершення третього дня обласної літньої профільної школи для
лідерів учнівського самоврядування. Відбій.

19.08.2021
07.00-08.00 Підйом. Ранкова руханка.

08.00-9.00 Сніданок (їдальня РОК «Біле озеро»).

09.00-10.00 Організаційні збори для лідерів учнівського самоврядування та 
координаторів учнівського самоврядування.

10.00-12.00 «Мистецтво вести за собою -  академія лідерства». Проведення 
конкурсу «Лідер року -  2021». СКОРОПЛЯС Сергій Валерійович, голова 
Національної дитячої ради західного регіону України.

12.00-13.30 Звітно-виборні збори активу обласної ради старшокласників 
Рівненщини «Імпульс».

13.30-14.00 Обідня перерва (їдальня РОК «Біле озеро»).
14.00-14.30 Екологічна руханка «Час для природи».
14.30-15.00 Закриття обласної літньої профільної школи

для лідерів учнівського самоврядування. Підведення підсумків.

Заступник начальника управління -  
начальник відділу інклюзивної, спеціальної, 
позашкільної освіти та виховної роботи 
управління освіти і науки
Рівненської облдержадміністрації Марина ПАШКОВСЬКА

Головний спеціаліст відділу інклюзивної, 
спеціальної, позашкільної освіти та 
виховної роботи управління освіти і науки

Рівненської облдержадміністрації Ангеліна РОВКАЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ управління освіти 
і науки Рівненської обласної 
державної адміністрації 
/?Т .̂ Л 2021

Список
учасників обласної літньої профільної школи для лідерів 

учнівського самоврядування

м.Вараш, с.Рудка, Вараський 
район, РОК «Біле озеро»

1. Бова Софія Анатоліївна, учениця 9 класу Володимирецького районного 
колегіуму, голова Володимирецької ради старшокласників «Прометей».

2. Затірка Дарина Сергіївна, учениця 8 класу Любахівського НВК «ЗОШ I- 
III ст. - ДНЗ», член ради Володимирецької ради старшокласників «Прометей».

3. Волчкевич Дарья, учениця 10 класу Клеванського ліцею №2, голова Ліги 
старшокласників Клеванської селищної ради

4. Тимановська Софія, учениця 10 класу Клеванського ліцею № 2, 
заступник голови Ліги старшокласників.

5.Чумак Наталія Володимирівна, учениця 11 класу Чудельської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, заступник голови учнівського 
самоврядування Вирівської сільської ради.

6. Опалько Любов Юріївна, учениця 10 класу Ясногірської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, голова учнівського самоврядування 
Вирівської сільської ради

7. Шабасюк Діана Сергіївна, учениця 11 класу Білокриницького ліцею, 
голова учнівського самоврядування Білокриницької сільської ради.

8. Степанюк Ірина Василівна, учениця 11 класу Білокриницького ліцею, 
член учнівського самоврядування Білокриницької сільської ради.

9. Коржовник Юлія В'ячеславівна, учениця 11 класу Туменського закладу 
загальної середньої освіти, заступник голови учнівської ради «Лідер» 
Висоцької сільської ради.

10. Леоновець Діана Іванівна, учениця 11 класу Туменського закладу 
загальної середньої освіти заступник голови учнівської ради «Лідер» Висоцької 
сільської ради.

11. Кухарук Анна Романівна, учениця 11 класу Опорного закладу 
«Городоцький ліцей» Городоцької сільської ради, голова учнівського 
самоврядування Городоцької сільської ради

12. Могильна Дарина Валентинівна, учениця 10 класу Опорного закладу 
«Городоцький ліцей» Городоцької сільської ради, заступник голови.

13. Полуян Інна Вікторівна, учениця 11 класу Опорного закладу 
«Демидівський ліцей» Демидівської селищної ради, лідер ради учнівського 
самоврядування Демидівської селищної ради.

14. Прухніцька Маргарита Сергіївна, учениця 10 класу Дубенської гімназії



«Лідер».
15. Нікітюк Ангеліна Сергіївна, учениця 10 класу Лубенської гімназії №2, 

член Лубенської міської ради старшокласників «Лідер».
16. Ковальська Анна Романівна, учениця 11 класу Дубровицького НВК 

«Ліцей-школа» Дубровицької міської ради, голова учнівського самоврядування 
Дубровицької міської ради.

17. Слісарчук Владислава Ігорівна, учениця 11 класу Дубровицького НВК 
«Ліцей-школа» Дубровицької міської ради, голова відділу науки та освіти 
учнівського самоврядування Дубровицької міської ради.

18. Назарець Софія Михайлівна, учениця 11 класу Головинського ліцею, 
член учнівського самоврядування Головинської сільської ради.

19. Чикун Мар’яна Володимирівна, учениця 11 класу Головинського ліцею, 
голова учнівського самоврядування Головинської сільської ради.

20. Кандиба Олександра Олександрівна, учениця 11 класу Гощанської 
районної гімназії, президент Гощанської гімназії.

21. Лукащук Ірина Анатоліївна, учениця 10 класу Симонівського НВК «ЗОНІ 
І-ІІІ ступенів -  ДНЗ» голова учнівського самоврядування.

22. Сидорук Ангеліна Вікторівна, учениця 9 класу Ярославицького ліцею 
Ярославицької сільської ради, президент Козацької родини.

23. Рябущиць Людмила Русланівна, учениця 10 класу Ярославицького ліцею 
Ярославицької сільської ради, заступник президента Козацької родини.

24. Климченко Софія Юріївна, учениця 9 класу Опорного закладу 
«Малошпаківський ліцей» Дядьковицької сільської ради, голова комісії
учнівського комітету.

25. Панасюк Дмитро Валерійович, учень 11 класу Опорного закладу
«Дядьковицький ліцей» Дядьковицької сільської ради, голова учнівського комітету

26. Малаш Богдана Святославівна, учениця 10 класу Немовицької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, заступник президента.

27. Крат Андрій Ярославович, учень 10 класу Немовицької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів, секретар учнівського самоврядування.

28. Глухий Назар Анатолійович, учень 10 класу Острозької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Острозької міської ради, президент 
учнівського самоврядування Максимум Острозької міської ради.

29. Яскульська Софія Валентинівна, учениця 10 класу Острозької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Острозької міської ради, голова центру 
учнівського самоврядування Максимум Острозької міської ради.

30. Петрук Ірина Анатоліївна, учениця 8 класу Полицького закладу загальної 
середньої освіти, голова учнівської спілки.

3 1. Чабан Аліна Віталіївна учениця 8 класу Полицького закладу загальної 
середньої освіти, заступник голови учнівської спілки.

32. Сад Надія Олександрівна, учениця 10 класу Великожолудського ліцею 
Рафалівської сільської ради, заступник голови учнівської ради.

33. Косовська Ангеліна Віталіївна, учениця 10 класу Рафалівського 
Петропавлівського ліцею, член учнівської ради ліцею.

34. Середа Тетяна Миколаївна, учениця 10 класу Рівненської 
загальноосвітньої школи № 9, депутатка Парламенту дітей міста Рівного.

35. Новак Дарина Олексіївна, учениця 10 класу Рівненської загальноосвітньої



школи № 5, депутатка Парламенту дітей міста Рівного.
36. Криса Ірина Олексіївна, учениця 9 класу Антонівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів, голова учнівського самоврядування школи.
37. Філончук Ірина Володимирівна, учениця 9 класу Антонівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, голова комітету учнівського 
самоврядування школи.

38. Шевчук Катерина Василівна, учениця 8 класу Соснівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, голова лідерів учнівського самоврядування Семидубської територіальної 
громади.

39. Комар Надія Анатоліївна, учениця 11 класу Коростського ліцею, голова 
комісії учнівського самоврядування Сарненської міської ради.

40. Хлібович Богдан Анатолійович, учень 11 класу Вараського ліцею №5, 
голова обласної ради старшокласників Рівненщини «Імпульс».

41. Ярошик Анастасія Олександрівна, голова Вараської міської ради 
старшокласників «Ватра».

42. Казмірчук Євгенія Ігорівна, учениця 8 класу Вараського ліцею №2 
депутат Вараської міської ради старшокласників «Ватра».

43. Ковтунік Ірина Валентинівна, учениця 9 класу Більськовільського ліцею, 
депутат Вараської міської ради старшокласників «Ватра».

44. Мамчич Анастасія Ігорівна, учениця 10 класу Вараської гімназії депутат 
Вараської міської ради старшокласників «Ватра».

45. Пашко Євгеній Володимирович, учень 9 класу Вараського ліцею №4 
депутат Вараської міської ради старшокласників «Ватра».

46. Терентій Діана Валентинівна, учениця 11 класу Вараського ліцею №5, 
депутат Вараської міської ради старшокласників «Ватра».

47. Ярмолюк Юрій Романович, учень Вараського ліцею №5, депутат 
Вараської міської ради старшокласників «Ватра».

48. Мирончук Ганна Кирилівна, керівник гуртка-методист комунального 
позашкільного навчального закладу «Володимирецький будинок школярів та 
юнацтва».

49. Семенюк Леся Михайлівна, методист Центру дитячої та юнацької 
творчості Клеванської селищної ради.

50. Довбенюк Олена Олександрівна, педагог організатор Антонівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

51. Гончар Ганна Романівна - вчитель англійської мови Білокриницького 
ліцею.

52. Парфенюк Олена Олександрівна, педагог-організатор Варковицького 
ліцею.

53. Царук Інна Григорівна, педагог-організатор Ясногірської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів.

54. Прокопчук Наталія Герасимівна, педагог-організатор Туменського ЗЗСО.
55.Кулай Володимир Володимирович, вчитель трудового навчання опорного 

закладу «Городоцький ліцей» Городоцької сільської ради.
56. Ковальчук Іванна Михайлівна, керівник гуртка «Лідер» Демидівського 

Будинку школяра.
57. Альошко Алла Григорівна, заступник директора Будинку дітей та молоді 

Лубенської міської ради.



58. Антосюк Мирослава Володимирівна, методист Дубровицького Центру 
позашкільної освіти.

59. Ластовецька Тетяна Анатоліївна, педагог-організатор Головинського 
ліцею.

60. Прокопчук Анна Сергіївна, соціальний педагог Гощанської гімназії.
61. Ляцевич Ольга Іванівна, педагог-організатор Ярославицького ліцею.
62. Андрійчук Тетяна Михайлівна, педагог-організатор Дядьковицького 

ліцею.
63. Баєчко Наталія Петрівна, педагог-організатор Немовицької 

загальноосвітньої школи Немовицької сільської ради.
64. Чумак Лідія Вікторівна, педагог-організатор Острозької 

загальноосвітньої школи Острозької міської ради.
65. Курин Ольга Костянтинівна -  педагог-організатор Полицького закладу 

загальної середньої освіти Полицької сільської ради.
66. Степчук Леся Анатоліївна, педагог-організатор Великожолудського 

ліцею.
67. Шуманський-Банацький Андрій Миколайович, культорганізатор 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
68. Царук Юлія Михайлівна, педагог-організатор Соснівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів.
69. Бікус Галина Антонівна, методист Сарненського Будинку дітей та молоді.
70. Стадник Олена Миколаївна, заступник директора Вараського Будинку 

дитячої та юнацької творчості.

Заступник начальника управління -  
начальник відділу інклюзивної, спеціальної, 
позашкільної освіти та виховної роботи 
управління освіти і науки 
Рівненської облдержадміністрації < /^ 4 ^  ^  Марина ПАШКОВСЬКА

Головний спеціаліст відділу інклюзивної, 
спеціальної, позашкільної освіти та 
виховної роботи управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації Ангеліна РОВКАЧ


