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Навчальний заклад – це 

майстерня, де формується 

думка підростаючого 

покоління, треба міцно 

тримати її в руках, якщо не 

хочеш випустити з рук 

майбутнє.
Анрі Барбюс
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Учнівське самоврядування є універсальною формою

активності учнів, яку можна з однаковим успіхом

вважати як засобом життя учнівського колективу,

так і прикладом творчої самореалізації

особистості. А все це передбачає і новий період

виховання молодого покоління. Сьогодні виникла

соціальна потреба у формуванні такої особистості,

яка могла б самостійно вирішувати як щоденні, так

і масштабні громадські завдання. Таку науку –

“управління суспільством” – учнівська молодь

вивчає на практиці: бере участь в самоврядуванні.



Діюча модель  самоврядування в 

училищі – це учнівська рада. Коли в 

училищі розробляли структуру 

учнівської ради, то у першу чергу 

враховували специфіку навчального 

закладу, основні напрями діяльності 

за фахом, традиції, проблеми та 

інтереси учнів.



Учнівська рада – це орган самоврядування учнів,

який сприяє координації і активізації роботи училища.

Мета діяльності учнівської ради:

захист прав учнів;

забезпечення виконання учнями своїх обов’язків;

сприяння гармонійному розвитку особистості учня;

формування в учнів навичок майбутнього організатора,

керівника, відповідальності за результат своєї праці;

співпраця усіх підрозділів навчально-виховного процесу.



Основні завдання учнівської ради:

• захист прав та інтересів учнів;

• забезпечення виконання учнями своїх обов’язків;

• сприяння удосконаленню навчальної, наукової та творчої 
діяльності учнів;

• сприяння формуванню в учнів моральних та етичних норм, 
виховання патріотизму;

• пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, 
запобігання вчиненню учнями правопорушень;

• сприяння поліпшенню умов проживання та відпочинку учнів 
в гуртожитку;

• залучення учнів до  участі в художній самодіяльності;

• співробітництво з органами учнівського самоврядування 
інших навчальних закладів;

•



• взаємодія з адміністрацією училища з метою 
сприяння забезпеченню інформаційної, правової, 
психологічної, фінансової та іншої допомоги  учням;

• контроль за дотриманням Статуту, Правил 
внутрішнього розпорядку навчального закладу,  
оперативне реагування на випадки їх порушення;

• організація та координація роботи учнівського 
самоврядування в  групах, гуртожитку, бібліотеці, 
музеї ;

• виховання в учнів дбайливого ставлення до власності 
училища.

До учнівської ради може бути обраний кожен 
учень, який дотримується правил поведінки та 
добросовісно виконує обов’язки члена учнівської ради.



Учнівська рада складається із постійно

діючих секторів:

дисципліни і порядку; 

інформаційно-аналітичний;

екологічний;

прес-центр;

навчальний;

з питань національного відродження;

культури і здоров’я;

волонтерського руху. 



• Мета: Виховувати висококультурну особистість, навчати учнів ввічливо 

поводитись в будь-якому колективі, шанувати старших, прищеплювати 

почуття відповідальності за власні вчинки та матеріальні цінності.

• Шляхи реалізації:

• випуск інформаційних бюлетенів про стан дисципліни в училищі, гуртожитку;

• організація психологічної допомоги учням, що її потребують;

• контроль за виконанням Правил внутрішнього розпорядку в училищі, 
гуртожитку;

• організація та проведення лекцій з культури поведінки,  круглих столів, 

тематичних виставок;

• щоденний контроль за відвідуванням учнями занять, ведення щоденного обліку 

відвідування;

• організація циклу бесід “Культура життєвого самовизначення”;

• участь у роботі ради профілактики правопорушень;

• співпраця з міськими районними службами: у справах дітей, ЦСССДМ.

Сектор  дисципліни і порядку.



Інформаційно-аналітичний сектор.

Мета: Поширювати інформацію про діяльність учнівської ради  
через засоби масової інформації в училищі, виховувати правову 
культуру та політичну грамотність учнів.

Шляхи реалізації:
– організація випуску училищної газети  “Трикутник”;

– організація роботи відео-студії та прес-центу;

– проведення соціологічних опитувань;

– випуск відеофільмів про життя в училищі;

– проведення конкурсів стіннівок;

– випуск інформаційних бюлетенів;
– Випуск музичних і вітальних програм для учнів та педколективу



Екологічний сектор.
• Мета: формувати в учнів любов та бережливе ставлення до навколишнього середовища, 

розуміння того, що без охорони природи, всього живого, неможлива нормальна 
життєдіяльність людини.

• Шляхи реалізації:

• організація акцій на захист природи;

• організація озеленення кабінетів, коридорів, їдальні, території, гуртожитку;

• проведення щорічної акції “Подаруй училищу троянду”;

• проведення рейдів з перевірки санітарного стану кабінетів, кімнат в гуртожитку;

• бесіди про екологічну культуру;

• організація та проведення лекцій, бесід про стан екології в Україні, в Бердичеві і про 
способи його поліпшення;

• організація екологічних акцій, флешмобів;

• проведення роз'яснювальної роботи щодо економного використання  електроенергії, води 
в училищі та гуртожитку;

• організація трудових десантів.



Прес-центр.
• Мета: вивчення громадської думки учнів про життя в училищі, 

висвітлення  життя на сторінках газети “Трикутник”, ведення календаря 
пам’ятних  дат.

• Шляхи реалізації:

• випуск інформаційних бюлетенів про події в навчально-виховному 

процесі;

• підготовка рекламних оголошень під час проведення 
профорієнтаційної роботи;

• поповнення новою інформацією стендів: “Екран учнівської    
самореалізації”,  “Знай наших’;

• підготовка та друк грамот, подяк учням та педагогічним 

• працівникам;

• дизайн та оформлення актової зали до проведення тематичних свят;

• збір інформації на сайт навчального закладу та в училищну газету.



Навчальний сектор.
Мета: Виховувати почуття гордості за свою професію, розуміння того, що 
отримані навички в навчальній діяльності дадуть змогу в майбутньому добре 
працевлаштуватись.

Шляхи реалізації:
• контроль за режимом проходження самопідготовки;

• контроль за станом охорони праці в училищі та в гуртожитку;

• виявлення невстигаючих учнів і організація для них допомоги;
• організація та проведення різноманітних бесід, лекцій, диспутів, круглих 

столів, напрацювання банку ідей;
• контроль за успішністю у навчальних групах, ведення екрану учнівської 

самореалізації;
• участь в організації виробничої практики на базових підприємствах і 

приватних фірмах;
• участь в організації училищних та обласних конкурсах професійної 

майстерності;



Сектор з питань національного 

відродження.
• Мета: плекати дух любові до рідної землі, українського слова, пісні, традицій,  

виховувати патріотизм, національну гідність, поглиблювати знання з історії, культури 
рідного народу, залучати всіх учнів до просвітницької діяльності, працювати над  
формуванням громадської думки учнів. 

• Шляхи реалізації:

• пропагування  ідей поваги та шани до рідної мови;

• організація та проведення тематичних свят;

• виховання моральних якостей: співчуття, гуманності, людяності, уміння жити за 
принципами моралі;

• створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі;

• формування в учнів правової свідомості, виховання громадянської    
відповідальності, культури поведінки та свідомої дисципліни;

• виховання відповідального ставлення до навчання та праці;

• виховання політичної свідомості, розвиток  суспільної активності,   

• формування основ громадянського світогляду;

• організація екскурсій по історичних місцях України: козацької 
слави, місцях бойових подій та поховань, зустрічі з воїнами АТО.



Сектор культури і здоров’я.
Мета: залучити учнів до aктивнoї участі в спортивних змаганнях, КВЕСТі,   
зацікавити роботою спортивних секцій, пропагувати здоровий спосіб життя.

Шляхи реалізації:

• організація спортивних заходів (футбольні, волейбольні матчі,  
шахові, тенісні турніри, спортивні ігри тощо); організація і проведення 
лекцій, тренінгів, бесід з пропаганди здорового способу життя із залученням 
вузьких спеціалістів, представників громадських організацій;

• випуск інформаційних бюлетенів щодо боротьби з палінням, вживанням 
алкоголю та наркотиків;

• пропаганда здорового харчування;

• пропаганда профілактичного медичного огляду;

• проведення рейдів під девізом "Ні палінню!";

• проведення Дня Здоров'я;

• проведення спільних заходів з громадськими організаціями “ASET”,“Молодь 
обирає життя”,  “Місія в Україну”, Паритет”,ВГЦ  “Волонтер”, “Лехайм”.



Сектор волонтерського руху.
Мета: об’єднання та координація зусиль у справі сприяння 
розвитку волонтерського руху.

Шляхи реалізації:

• апробувати та розповсюджувати нові форми і методи  

волонтерської діяльності;

• ініціювати та проводити громадські волонтерські акції;

• допомагати учням через консультативний пункт 
училища;

• проводити тренінгові заняття для учнів, батьків та 
педагогічних працівників;

• видавати просвітницькі буклети;

• співпрацювати з громадськими організаціями.



Діяльність  
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?



творчі завдання;
робота у малих 

групах;

навчальні ігри 

(рольові, імітації, ділові та 
навчаючі ігри);

використання 
суспільних ресурсів 
(запрошення спеціаліста, 

екскурсії);

соціальні проекти та інші 
позакласні\аудиторіні

методи навчання

(соціальні проекти, змагання, 
радіо та газети, фільми, спектаклі, 

виставки, презентації, пісні, казки);

розминки;

вивчення та закріплення 
нового матеріалу 

(інтерактивна лекція, робота з 
наочними посібниками, відео- та 

аудіо матеріали, учень в ролі 
вчителя”, „кожний навчає 

кожного”, мозаїка (ажурна пила), 
використання запитань, 

Сократичний діалог);

обговорення складних та 
дискусійних питань і 

проблем (шкала переконань, 
проективні техніки, „один – вдвох 

– усі разом”, „зміни позицію”, 
„каруселі”, „дискусія в стилі 

телевізійного ток-шоу, дебати, 
симпозіум);

розв’язання проблем 
(„дерево рішень”, 

„мозковий штурм”, 
„аналіз казусів”, 

„переговори та медіація”) 
тощо.



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, поліцією

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”



ЦСССДМ

Служба у справах дітей Органи поліції

Громадськими 
організаціями : 

“Волонтер”, “Молодь 
обирає життя”, “Лехайм”, 
“АСЕТ”, “Місія в Україну”



Результативність роботи 
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”



Брати участь у професійних заходах, створювати інноваційні проекти

Поповнювати базу кабінету учнівської ради, відеотеку матеріалами заходів, 
семінарів, тренінгів 

Співпрацювати  з учасниками самоврядування ПТНЗ Житомирської області, 
з громадськими організаціями

Створити власний сайт для обміну досвіду з колегами

Брати активну участь у начально-виховному процесі училища. Працювати 
над розвитком творчої компетентності учнів, їх обдарованості



Фотоальбом

Windows User


