
2. Технологія 

впровадження 
учнівського 

самоврядування



Тематика тренінгових

занять для учнів
1. Який (яка) Я! 

2. Чи можуть бути права без обов'язків?

3. Хочеш бути сучасним? Будь здоровим!

4. Здоровим бути модно.

5. Конфлікт та шляхи його розв’язання.

6. Здоров’я – найвища цінність. 

7. Мої права та обов’язки.

8. Обережно – злочин.

9. Стратегія особистісного самовдосконалення.

10. Твоє майбутнє. Свідомий вибір.

11. Пізнаємо світ разом із дорослими.

12. Моє майбутнє у моїх руках.

13. Що я знаю про куріння та алкоголь?

14. Правда про наркотики.

15. ВІЛ/СНІД та ІПСШ.

16. Відповідальна поведінка.

17. Правова свідомість – показник вихованості.

18. Разом до гармонії.

19. Наслідки ризикованої поведінки.

20. Чи є застосування сили засобом

самоствердження?



Відеолекторії

“Разом до 

гармонії”

Підліток і 

закон

Небезпечна 

гра: не стань 

живим 

товаром

Що таке 

ВІЛ/СНІД



Настільні друковані 

ігри

Сприяння 

обговоренню питань 

щодо здоров’я та 

наслідків ризикованої 

поведінки, проблеми 

ВІЛ-інфікування, 

торгівлі людьми 

тощо.



Місячник правових 

знань

Правовий 

ринг 

“Підлітки 

– злочин і 

кара”

Тренінг 

“Мої права 

та 

обов'язки”

Вікторина 

“Злочинність 

неповнолітніх”

Гра 

“Закон. 

Право. 

Мораль”



Бесіди

“Чи можуть бути права без 

обов'язків?”

“Правова свідомість — показник

вихованості молоді”

“Вплив вулиці та негативної компанії на 

підлітка”

“Захист від впливу шкідливої інформації з 

мережі Інтернет”

“Здоровим бути 

модно”

“Конфлікт та шляхи його 

розв’язання”

“Чи є застосування сили засобом

самоствердження?”



Батьківський 

всеобуч

“Основи 

безпеки 

роботи в 

Інтернеті”

“Культура 

поведінки 

підлітка. Як її 

виховувати?”

“Агресія: 

причини і 

наслідки”

“Коли 

ростуть 

діти”



Анкетування

Мої 

вподобання та 

дозвілля 

Урок 

очима 

учня

Родина й 

батьки очима 

учня 

Класний 

керівник 

очима учня 



Залучення учнів до участі 

в гуртках та секціях

Участь в 

предметних 

гуртках

Участь в 

спортивних 

секціях

Участь у 

форум-театрі

Участь в 

театральному та 

вокальному 

гуртках

Участь в пошукові 

роботі



Співпраця зі службою у справах 

неповнолітніх, ЦСССДМ, психологами, 

які працюють в колоніях, 

громадськими організаціями та 

кримінальною міліцією

Лекція “Правопорушення учнів і батьків та юридична 

відповідальність”

Виховна година правового характеру 

“Межа закону: варто перетинати чи ні”

Відеопроект “Твоє здоров’я – твоє майбутнє”

Світове кафе “Моя щаслива родина”



Тренінгові 

заняття

“Відповідальна 

поведінка”

“Стратегія 

особистісного 

самовдосконалення”

“Цінуй здоров'я, 

обери обережну 

поведінку”

“Наркотики – це 

не для мене”



3. Результативність 

впровадження моделі 
учнівської ради

Модель становлення і розвитку

самоврядування являє собою послідовність

декількох кроків: самоврядування в училищі є

наслідком самоврядування в групах. Діяльність

самоврядування містить потужний виховний

потенціал, розвиває лідерські якості, формує

соціальний досвід та ціннісні орієнтації, створює

простір для самореалізації, сприяє усвідомленню

лідером своїх прав, обов'язків , самоствердженню

в суспільно-значущій діяльності.

Учнівська рада співпрацює з

громадською організацією “Лехайм ” та

проводить спільно просвітницьку діяльність.



Голова учнівської ради Сизоненко Настасія стала 

активним учасником впровадження 

проекту “Рішення мають бути виваженими: убезпечення 

випускників ПТНЗ Житомирщини від торгівлі людьми”. 

Учениця активно проводила тренінгові заняття на дану 

тематику серед учнів училища та відзначена ГО “Молодь 

обирає життя”



Учнівська рада спільно з радою 

музею провела пошукову роботу про 

випускників училища, які захищають 

рідні кордони в зоні АТО. Підсумок роботи 

систематизовано на стенді “Вони 

захищають Україну”.



Учнівська рада допомагає

розкривати учням соціальні якості:

толерантність, критичність

конструктивність мислення, розвиває

повагу до власної та чужої праці. Цю

діяльність відображають стенди “Кодекс

учня училища”, “Екран учнівської

самореалізації”



4. Перспективи діяльності 

учнівської ради 

➢ продовжувати проводити пошукову 

роботу;

➢ брати активну участь у начально-

виховному процесі училища;

➢ поповнювати базу кімнати 

самоврядування;

➢ співпрацювати з громадськими 

організаціями;

➢ створювати інноваційні проекти;

➢ сприяти подальшій соціалізації 

учнів училища.



Навчальний заклад –

це майстерня, де 

формується думка 

підростаючого 

покоління, треба 

міцно тримати її в 

руках, якщо не хочеш 

випустити з рук 

майбутнє.
Анрі Барбюс


