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 Учнівське самоврядування – це спосіб організації життя учнівського 

колективу, залучення учнів до планування, організації контролю та підведення 

підсумків їх навчальної, трудової, суспільно – громадської діяльності. 

 НАШ ДЕВІЗ: 

Самі   розробляємо, 

Самі виконуємо, 

Самі відповідаємо, 

 Думаємо,  плануємо, пропонуємо,  організовуємо!   

 Основною метою учнівського самоврядування ліцею є виховання творчої, 

соціально активної особистості, здатної до саморозвитку й самореалізації; 

формування особистості, якій притаманна демократично – громадська культура. 

 

Сьогодні в більшості навчальних закладах України йде пошук шляхів 

розвитку учнівського самоврядування. Сучасний заклад повинен  виробити в 

кожного учня вміння, звичку активно діяти у розв'язанні найважливіших питань 

життя країни, свого колективу, навчити учнів формулювати, висловлювати та 

відстоювати власну думку. Вирішення цього завдання можливе тільки на шляху 

розвитку учнівського самоврядування. 

Учнівське самоврядування - добровільне об'єднання учнів, мета якого - 

сформувати в них  почуття господаря закладу, класу, вміння співробітничати на 

принципах партнерства, гласності, демократизму. 

В наукових дослідженнях є різні види тлумачення цього поняття. 

Учнівське самоврядування – це: 

― метод, організації учнівського колективу, який забезпечує 

формування відносин, відповідальної залежності в колективі та 

організаторських якостей окремої особистості; 

― складова частина системи педагогічних засобів, оскільки вирішує 



специфічні завдання єдиного колективу; 

― принцип організації життя колективу учнів.  

Принципи, які лежать в основі учнівського самоврядування: 

― розширення реальних прав та повноважень органів самоврядування, 

― свідомість, самодіяльність та активність учнів; 

― доброзичлива вимога; 

― регулярна почергова змінність виборного активу; 

― відповідальність віковим та індивідуальним особливостям учнів: 

― конкретизація колективних творчих справ. 

Які завдання вирішує учнівське самоврядування: 

1. Сприяє навчальній та творчій діяльності учнів. 

2. Формує особистість з глибоко усвідомленою громадянською позицією. 

3. Забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення 

до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань 

життя класу та ліцею. 

4.Формує ініціативну, здатну приймати нестандартні рішення, 

особистість. 

5. Забезпечує захист прав і інтересів учнів. 

6. Створює широке поле можливостей для самореалізації учнів в конкретних 

справах.. 

7. Виховує почуття власної гідності, вчить досягати індивідуальної та 

суспільної мети. 

8. Відвертає учнів від асоціальних форм поведінки. 

Головними вимогами для успішного розвитку учнівського самоврядування 

мають бути: 

― зацікавленість у його розвитку адміністрації, педагогічного колективу та 

більшість учнів; 

― чіткий розподіл обов'язків по керівництву органами учнівського 

самоврядування; 

― оптимальна структура учнівського самоврядування з урахуванням 



специфіки навчального закладу; 

― чітка система роботи органів учнівського самоврядування в 

масштабі ліцею (єдина документація, вимоги, дні засідань); 

― організація системи змагань через органи учнівського 

самоврядування; 

― гласність у його роботі (стенди підсумків змагань, стінгазети, 

бюлетені тощо), 

― нагородження, заохочення переможців через систему роботи 

учнівського самоврядування. 

Учнівське самоврядування не є фікцією, якщо: 

― вирішує реальні проблеми учнів і приймає реальні рішення; 

―   представляє всіх учнів ліцею;, 

― є демократичним - учні самостійно обирають своїх представників, 

беруть участь у створенні і реалізації програми роботи самоврядування. 

Практика роботи педагогічних  колективів    показує, що при організації 

учнівського самоврядування необхідно врахувати три взаємопов'язані етапи його 

розвитку. 

Перший етап - організаційна робота. Його головне завдання полягає: в 

організаторській роботі по зосередженню уваги педагогічного та учнівського 

колективів до проблем учнівського самоврядування.  Практична робота на цьому 

етапі полягає у вивченні науково-методичної літератури з цієї проблеми, 

проведенні педагогічної ради, нарад при директорів, засідань методичних 

об'єднань класних керівників, учнівських зборів з проблем організації учнівського 

самоврядування в навчально-виховному закладі. 

На цьому етапі педагогічним та учнівським колективом розв'язуються такі 

питання: 

― розробляється оптимальна структура учнівського самоврядування, 

його органів з урахуванням специфіки ліцею; 

― визначається мета та завдання учнівського самоврядування, 

виходячи з його структури; 



―      розробляється документація ( положення, інструкції, пам'ятки), 

― визначаються права та обов'язки органів учнівського 

самоврядування (кожного органу з урахуванням структури); 

―      обирається актив. 

Другий етап полягає в організації безпосередньої роботи учнівського   

самоврядуання. В ході його реалізації організовується практична діяльність  

учнівського самоврядування, уточнюються функції кожного виконавчого органу, 

його членів, виходячи із їх прав та обов'язків, проводиться систематичне 

навчання активу з питань планування, проведення засідань, рейдів, чергувань 

тощо. 

Третій етап характеризується постійним удосконаленням організаційної 

діяльності учнів. На цьому етапі: 

―    розширяється роль учнівського самоврядування в житті ліцею по мірі 

нагромадження дітьми організаторського досвіду; 

― у його структурі створюються нові підструктури (тимчасові 

формування, об'єднання, клуби за інтересами тощо); 

―   розширюються права та обов'язки органів учнівського самоврядування, 

вдосконалюється його структура. 

Важливою умовою педагогічного керівництва учнівським 

самоврядуванням на цьому етапі є постійний пошук нових форм та методів 

організаційної діяльності учнів. 

Структура самоврядування гнучка, варіативна. Вона залежить від традицій 

закладу, інтересів і запитів учнів, можливостей педагогічного та учнівського 

колективів та інших факторів, 

Для кожного навчально-виховного закладу відкривається простір для 

народження різних ідей, експериментів, досліджень. Головне в організації 

самоврядування - не залежно від того, якою є його структура, через широко 

розвинуту систему своїх органів включити учнів у різноманітну, глибоко 

змістовну діяльність колективу, суспільства. Організовуючи роботу в цьому 

напрямку, важливо пам'ятати, що діяльність учнів має бути соціальне цінною і 



значущою; включаючи елементи гри і романтики, спиратися на їх ініціативу, 

творчість і самодіяльність. 

Виховний ефект самоврядування залежить не стільки від його структури і 

форм, скільки від демократизації ліцейного життя. 

В кожному навчальному закладі учні самі вирішують, яка організаційна 

структура самоврядування. 

Учнівське самоврядування потрібне навчальному закладу тому, що: 

 ефективне учнівське самоврядування сприяє гармонійному розвитку 

навчального закладу, допомагає керівництву вчасно помітити проблеми, 

сформувати цілі та стратегії, динамічно реагувати на зміни – і все це 

обов’язково за посильної участі самих учнів; 

 саме завдяки учнівському самоврядуванню учнівсько-педагогічний 

колектив навчального закладу може відчути себе єдиною командою, де 

панують партнерські стосунки, атмосфера взаємодії та взаєморозуміння; 

 завдяки учнівським ініціативам можна визначати нові напрями 

розвитку позанавчальної діяльності, вдосконалювати навчальний процес, не 

зупинятися на досягнутому, навчаючи інших, навчатися самим; 

 розвинуте та активне учнівське самоврядування може стати 

додатковим фактором, що впливає на вибір абітурієнтом навчального 

закладу і є чудовим засобом профорієнтації; 

 якщо учнівське самоврядування сприймається керівництвом 

навчального закладу як невід’ємна частина навчально-виховного процесу, 

то цим гарантується набуття учнями навичок практичної діяльності та 

стажування, на відсутність яких часто нарікають випускники та 

роботодавці. 



  Необхідно домагатися, щоб учні не тільки "брали участь" та ""допомагали", 

але й реально управляли, відповідаючи за повне і якісне виконання того, що їм 

довірено. 

Щоб самоврядування добре функціонувало, кожен учень, активно залучений 

до його роботи, повинен знати, які його обов'язки, на яку допомогу інших він може 

розрахувати у їх виконанні. 

Ось чому з самого початку організації учнівського самоврядування необхідно 

чітко сформолювати права та обов'язки кожного активіста, ради, комісії чи іншого 

органу. З ними необхідно досконально познайомити весь колектив учнів та 

затвердити на загальноучнівських зборах чи конференції. В подальшій практичній 

роботі права та обов'язки можуть розширятися по мірі нагромадження учнями 

досвіду організаційної роботи, згуртування учнівського колективу ліцею. У зв'язку 

з цим, доцільним є розробка письмових інструкцій та положень, які закріплюють 

права та обов'язки чергових, старост та інших членів активу органів учнівського 

самоврядування. 

Голова (учнівського комітету,   правління чи ради самоврядування) - як 

капітан корабля. 

Він повинен мати загальне уявлення про ситуацію, виразне розуміння мети, 

до якої прямує судно, вміння планувати і здібності до співпраці з різними людьми, 

мобілізації їхніх зусиль для роботи у критичних ситуаціях. Капітан, який не має 

цих здібностей, може зіткнутися з бунтом команди чи навіть катастрофою судна. 

Подібною є доля керівника Самоврядування, якому бракує керівних здібностей. 

Голова: 

― планує і веде збори (чи призначає ведучих); 

―    розподіляє завдання між членами учкому; 

―    співпрацює з директором ліцею та опікуном Самоврядування; 

― виконує функцію зв'язку між учнями й адміністрацією ліцею, 

викладачами, майстрами виробничого навчання , 

― відповідає за підготовку майбутніх керівників Самоврядування у 

школі. Є лідером! 



Яка роль педагога-консультанта в розвитку самоврядування? 

Хороший педагог-консультант - це неоціненний скарб. Він є союзником учнів 

в найскладніших ситуаціях. В деяких навчальний закладах його називають 

радником, опікуном. Це дуже влучне визначення, яке відображає суть його 

функцій. 

Педагог-консультант: 

― обирається учнівським самоврядуванням з числа викладачів та майстрів 

виробничого навчання , які дають на це згоду, або призначається адміністрацією 

загальноосвітнього закладу, враховуючи бажання педагогів опікуватися 

учнівським самоврядуванням; 

― виконує функції радника самоврядування; 

― виконує функцію посередника між самоврядуванням і викладачами, 

майстрами виробничого навчання, батьками та місцевою громадою. 

Основні напрями діяльності педагога-консультанта: 

― методично правильно готувати учнів до самоврядування, 

― педагогічно грамотно керувати їх діяльністю; 

― поступово розширювати функції самоврядування суспільно  значущі і цікаві 

колективні справи; 

―  чітко визначити обов'язки, 

―  включити в систему самоврядування якомога більшу кількість  учнів; 

―  зміцнювати і розвивати колективні традиції, 

― організовувати постійний контроль за виконанням єдиних педагогічних 

вимог до учнів за допомогою самоврядування; 

― будувати взаємини між органами самоврядування, колективом учнів 

і педагогів на ідеях педагогіки співробітництва.  

Випускники ПТНЗ, де достатньо розвинуте учнівське самоврядування, 

потрібні роботодавцям, оскільки такі випускники є: 

 якісною робочою силою, на яку й орієнтуються роботодавці; 

 володіють на достатньому рівні навичками та вміннями, необхідними на 

виробництві та у сфері послуг; 



 призвичаєні до самодисципліни і мають сформоване почуття 

відповідальності; 

 розуміють необхідність дотримання корпоративних правил, володіють 

навичками командної роботи; 

 активні, усвідомлюють свої можливості, свій потенціал. 





                         Алгоритм діяльності лідерів учнівського самоврядування  

ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей» 

Педагог - координатор 

1 .Педагог-координатор є союзником учнів в найскладніших ситуаціях.  

2.Педагог-координатор обирається учнівським самоврядуванням з числа 

викладачів, майстрів виробничого навчання, які бажають опікуватися ним. 

3.Педагог-координатор керує діяльністю учнівського самоврядування, бере 

участь у всіх формах робіт, допомагає своїми знаннями і досвідом,включає в 

систему органів учнівського самоврядування якомога більшу кількість учнів.  

4.Будує взаємини між органами самоврядування, колективом учнів і 

педагогів на ідеях педагогіки. 

5.Здійснює постійний контроль за виконанням єдиних педагогічних вимог 

учнями. 

Лідер комісії   з питань навчально-виробничої діяльності  

 1. Організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні 

оцінки.  

2.3алучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових 

гуртків.  

3.Надає допомогу викладачам , майстрам  виробничого навчання в 

організації тематичних вечорів, створенні лекторських груп. 

4.Проводить заходи, направлені на підвищенні якості знань учнів - це 

педметні олімпіади, вечори . 

5.  Бере участь в обладнанні навчальних кабінетів, майстерень,  виготовлення 

посібників. 

Лідер комісії  соціально-правового захисту та допомоги в проблемних 

ситуаціях  

 1.Здійснює соціальний захист і організовує допомогу учням з 

малозабезпечених сімей,сиротам, напівсиротам. 

2.Забезпечує захист прав та інтересів учнів.    

3.Здійснює контроль за діяльністю  їдальні та бережливе ставлення до хліба. 



4.Організовує бюро добрих послуг, скриньку довіри. 

5. Виходить з пропозиціями до батьківського колективу, ради ліцею  з 

питань поведінки учнів. 

Лідер комісії   з питань культури та дозвілля  

 1. Організовує оформлення ліцею, навчальних кабінетів, майстерень. 

2.Організовує проведення конкурсів,  заходів і оглядів художньої 

самодіяльності, виставки творчих робіт учнів. 

3.Творчо керує центром розвитку проведенням культурно- масових заходів, 

організовує дозвіллєвої діяльності в ліцеї. 

4.Вивчає побажання учнів щодо організацій і робіт гуртків художньої 

самодіяльності. 

Лідер комісії   з питань спорту, екології та здорового способу життя  

1 .Запис здобувачів освіти в секції та групи здоров"я. 

2.Організовує проведення змагань спортивних свят, туристичних походів, 

секцій,  подоржей. 

3.Залучає батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи. 

4.Організовує загальноліцейні  спортивно-оздоровчі заходи. 

5.Формує екологічну культуру людини,її гармонію з природою. 

6.Пропонує здоровий спосіб життя( антиалкогольну, анти 

тютюнову,антинаркотичну програми)  

7.Забезпечує повноцінний фізичний розвиток учнів, дбає про охорону та 

зміцнення здоров’я. 

8.Допомагає одиноким літнім людям, інвалідам. Проводить доброчинні 

заходи, координує роботу волонтерів.  

9.Співпрацює з лікарями, психологами. 

10.Проводить тренінги. 

Лідер комісії з управління в гуртожитку  

1. Організовує діяльність студентського самоврядування у гуртожитку; 

2. Бере участь у поселенні здобувачів освіти  до гуртожитку; 

            3. Організовує культурно-спортивну роботу серед мешканців гуртожитку; 



  4. Затверджує склад Виборчої комісії Студентської ради гуртожитку ; 

 5. Скликає Конференцію студентів гуртожитку 

Лідер комісії   дисципліни і порядку  

1 .Виховує в учнів бережливе ставлення до збереження ліцейного майна.  

2.Веде облік збереження меблів, закріплених за класами.  

3.Раз у місяць рейди-перевірки ліцейного майна по класах в ліцеї.









 


