
Найсильніший той, хто має силу 

керувати самим собою  

(Луцій Анней Сенека) 

 

УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ- основа набуття сучасними школярами 

початкових навичок колективної управлінської діяльності незалежно від віку, 

оволодіння правилами колективного спілкування, культурою взаємин, 

засвоєння технології вироблення ухвалення і виконання рішень. 

 

МЕТА САМОВРЯДУВАННЯ - формування і розвиток соціально активної, 

гуманної особистості з глибоко усвідомленою позицією, почуттям національної 

свідомості,відповідальності, свідомого ставлення до вирішення важливих справ 

шкільного життя 

 

ФУНКЦІЇ САМОВРЯДУВАННЯ В ШКОЛІ: 

1. Забезпечення порядку в школі, організоване чергування у школі; 

2.  Контроль за відвідуванням школи учнями; 

3. Проведення загально-шкільних тематичних днів, зборів, круглих столів, 

виставок; 

4. Організація дозвілля, творчих виставок, змагань; 

5. Організація із збереження шкільного майна, води, електроенергії, 

підручників. 

6. Організація самообслуговання в класах, контроль за дотриманням 

санітарно-гігієнічних вимог; 

7. Організація роботи з благоустрою території школи; 

8. Участь у розробці плану школи на новий навчальний рік; 

9. Участь у проведенні педагогічних рад, на яких розглядаються питання 

учнівських колективів. 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ШКІЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТУ: 

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 i систематичної участі у вирішенні важливих питань 

життя класу та школи. 

4. Формує ініціативну, здатну приймати нестандартні рішення особистість. 

5. Забезпечує захист прав і інтересів учнів. 

6. Створює широке поле можливостей для самореалізації школярів в 

конкретних справах. 

7. Виховує почуття власної гідності, вчить досягати індивідуальної та 

суспільної мети. 

8. Відвертає дітей від асоціальних форм поведінки. 

 

 

 



ГОЛОВНИМИ ВИМОГАМИ ДЛЯ УСПІШНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ Є: 

 

- зацікавленість у його розвитку адміністрації, педагогічного колективу та 

більшості учнів: 

- чіткий розподіл обов'язків по керівництву органами учнівського 

самоврядування; 

- оптимальна структура учнівського самоврядування з урахуванням 

специфіки навчального закладу; 

- чітка система роботи учнівського самоврядування в масштабі школи 

(єдина документація, вимоги, дні засідань) 

- організація системи змагань через органи учнівського самоврядування, 

гласність у його роботі (висвітлення всіх подій на своїй сторінці у 

соцмережі та на дошці оголошення тощо) 

- нагородження, заохочення переможців через систему роботи учнівського 

самоврядування 

- систематичне навчання організаторській діяльності його активу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА ШКІЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ: 

 

ГОЛОВА ШКІЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТУ – МЕДИК СОФІЯ 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ШКІЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТУ – ДРАЧУК НАТАЛІЯ 

 
Міністерство з питань освіти та науки – вчитель-наставник Постолатій Світлана 
Михайлівна 
1.Морозевич Тетяна  7-В 
2.Гогоша Соломія  6-А 
3.Чура Ілона 5-Б 
4.Заяць Вікторія 8-Б 
5.Тітаренко Соломія 8-Б 
 
 Міністерство спорту - вчитель-наставник Лоїш Оксана Володимирівна 
1.Паньків Наталія 8-Г 
2.Драчук Наталія 6-Б 
3.Манько Захар   6-Б 
4.Канинець Каміла 6-Б 
5.Дашкін Роман   9-Б 
 
Міністерство культури та дозвілля – вчитель-наставник Сторожук Юлія 
Михайлівна 
1.Маркович Аліна7-Б 
2.Грушка Соломія 7-Б 
3.Анатольєва Лілія  7-В 
4.Данильчак Ярина 8-Г 
5.Кагітіна Катерина  5-Б 
Міністерство з питань правової відповідальності – вчитель-наставник Бажан 
Марія Василівна 
1.Сенюш Вікторія 9-Г 
2.Качан Яна  6-Б 
3.Олійник Вікторія 10-А 
4.Солонець Юрій 9-Б 
5.Роговська Анастасія 7-А 
 
Міністерство інформації – вчитель-наставник Козіброда Ірина Петрівна 
1.Чура Аріна  7-Б 
2.Мавдрик Вікторія 6-А 
3.Лєдяєва Ольга 6-А 
4.Кулеба Анастасія 6-А 
5. Кошель Юстина 9-Б 
 
Міністерство соціального захисту та благодійності - вчитель-наставник 
Лемішка Олена Юліанівна. 
1.Борова Анастасія 9-Г 
2.Медик Софія 10-А 
3.Борисовець Вероніка 7-В 
4.Сушицька Софія 7-В 
5. Децик Данило 6-А 

 

 

 



План роботи учнівського самоврядування на 

2021-2022 навчальний рік 
 

№ Зміст Напрям Дата 

1.  Благодійна акція «Квіти зів’януть, а 

душа розквітне» 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

01.09.2021 

2.  Свято першого дзвоника «З Україною в 

серці» 

Ціннісне 

ставлення до 

суспільства і 

держави 

01.09.2021 

3.  Рейди: «Навчальний час», «Зовнішній 

вигляд», «Запізнення», «Про що 

розкаже мій портфель» 

Ціннісне 

ставлення до 

суспільства і 

держави 

Впродовж 

року 

4.  Засідання учнівської ради. Круглий 

стіл: “Учнівське самоврядування: 

проблеми і перспективи”. - Проведення 

заходу по плануванню роботи 

учнівського самоврядування «Дерево 

ідей» 

Ціннісне 

ставлення до 

суспільства і 

держави 

Раз в квартал 

5.  Рейд «Сучасний школяр». Перевірка 

зовнішнього вигляду учнів 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Впродовж 

року 

6.  Участь в проєкті «JuniorZ» (Батл шкіл) Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Впродовж 

року 

7.  Проведення виборів учнівського 

самоврядування  

 вересень 

8.  Привітання з Днем працівника освіти, 

день учнівського самоврядування «День 

навпаки» 

Ціннісне 

ставлення до 

суспільства та 

держави 

жовтень 

9.  День жовтого кольору Ціннісне 

ставлення до 

себе 

08.10.2021 

10.  День козацтва. Козацькі забави Ціннісне 

ставлення до 

суспільства і 

держави 

13.10.2021 

11.  Тематичний день «День осені». Щедрі 

дари осені (виготовлення композицій) 

Ціннісне 

ставлення до 

мистецтва, 

природи 

Жовтень 2021 



12.  Участь в зборі голосів для проекту 

«Creative hubs 

Ціннісне 

ставлення до 

суспільства 

1-15 листопада 

13.  День рідної мови. Відео флешмоб 

«Мова калинова» 

Цінісне 

ставлення до 

держави, 

культури, себе 

9 листопада 

14.  Тренінг для учнівського 

самоврядування Be a StartUp 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

18.11.2021 

15.  До Дня пам’яті жертв Голодомору та 

політичних репресій 

 Інформаційна хвилинка «З попелу 

забуття» - Перегляд відеофільмів до 

Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-

1933 рр. «Такого ще земля не знала»  

- Участь у Всеукраїнській акції «Запали 

свічку» 

Ціннісне 

ставлення до 

суспільства і 

держави 

26.11.2021 

16.  День прав людини.  Ціннісне 

ставлення до 

себе 

19.11.2021 

17.  Проведення акції «Збережемо наші 

ліси» (збір макулатури) 

Ціннісне 

ставлення до 

природи 

листопад 

18.  Всесвітній день волонтера. 

Інформаційна хвилинка для учнів 1-4 

класів 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

06.12.2021 

19.  День добрих справ. Збір солодощів та 

теплих речей в будинок пристарілих, 

дитячі будинки 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Грудень 2021 

20.  Тематичний день «День української 

хустки» 

Ціннісне 

ставлення до 

мистецтва, себе 

07.12.2021 

21.  Пізнавальний квест до Дня Нобеля « А 

яким лауреатом хочу бути я?» 

Ціннісне 

ставлення до 

суспільства та 

держави, себе 

Грудень 2021 

22.  Реквієм до Дня Героїв «Небесної сотні». Ціннісне 

ставлення до 

суспільства та 

держави, себе 

Лютий 2022 

23.  Майстер-клас з виготовлення 

годівничок для птахів у зимовий період 

для 1-2 класів. 

Ціннісне 

ставлення до 

природи 

Грудень 2021 

24.  День дизайнерів та аніматорів. 

Інформаційні новини 

Ціннісне 

ставлення до 

03.12.2021 



суспільства та 

держави, 

культури 

25.  Перегляд фільму «Кіборги», 

обговорення сюжету фільму 

Ціннісне 

ставлення до 

суспільства та 

держави, 

культури 

06.12.2021 

26.  Конкурс еко-ялинок «Збережи 

новорічну красуню» 

Ціннісне 

ставлення до 

природи 

20-21.12.2021 

27.  Відеопривітання з нові річно-

різдвяними святами 

Ціннісне 

ставлення до 

суспільства та 

держави, себе 

Грудень2021 

січень 2022 

28.  Конкурс «Розколяда» для учнів 3-7 

класів 

Ціннісне 

ставлення до 

суспільства та 

держави, себе, 

культури 

Січень 2022 

29.  День корисного харчування Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Лютий 2022 

30.  Участь у флешмобі до Міжнародного 

дня людей із синдромом Дауна «Одягни 

різнокольорові шкарпетки» 

Ціннісне 

ставлення до 

суспільства та 

держави, себе 

 Березень 2022 

31.  Шевченко у нашому серці. Читання 

поезії. 

Ціннісне 

ставлення до 

суспільства та 

держави, себе, 

культури 

Березень 2022 

32.  День класичного одягу. 

Піжамний день 

День улюбленої іграшки. 

День майстер-класу 

День вишиванки  

Ціннісне 

ставлення до 

суспільства та 

держави, себе, 

культури. 

Впродовж 

року 

33.  Великдень. Майстер-клас 

«Виготовлення писанки» 

Ціннісне 

ставлення до 

культури 

Квітень 2022 

34.  Квест «У пошуках скарбів-літо ти моя 

радість» 

Ціннісне 

ставлення до 

себе 

Травень 2022 



 


