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Діяльність органів учнівського самоврядування 
 

 «Успіху досягає не той, хто робить багато, а той, хто робить небагато, але 

те, що потрібно у даний момент»  

В.Воронцов 
 

Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні — важливий шлях і 

умова залучення учнівської молоді до радикальних перетворень, що відбуваються у 

нашому суспільстві. Лідери формують активну громадську позицію, яка сприяє розвитку 

учнівської молоді нашої школи. Саме така модель учнівського самоврядування сприяє 

вироблення в учнів певних якостей, а саме: відповідальність за доручену справу, за 

колектив, за все, що відбувається навколо; принциповість — уміння критикувати, 

належним чином сприймати критику, давати об’єктивну оцінку своїм вчинкам та вчинкам 

оточуючих; самостійність; готовність залежно від конкретних умов знаходити правильне 

рішення, долати труднощі; творче ставлення до дійсності; вміння виявити ініціативу. 

Метою створення учнівського самоврядування у школі, насамперед, є розвиток 

молодих людей для досягнення інтелектуального, громадського та духовного потенціалу 

особистості як громадян України, як членів українського суспільства.  

Дитяче самоврядування в нашій школі існує багато років. Воно здійснюється через 

роботу шкільної організації «Вертикаль», яка діє відповідно до мети та установ, 

розроблених старшокласниками у 1998 році та змінених у 2000 році. На сьогоднішній 

день учнівське самоврядування - це 22 лідери, які є учнями  5-11-х класів, вони 

пропагують здоровий спосіб життя, доброчинність та активне дозвілля.  

Заснована учнівська  Рада уособлює демократичну та самодіяльну атмосферу, 

захищає й забезпечує права всіх учасників колективу, сприяє формуванню в них 

громадянськості, організаторських якостей, допомагає педагогічному колективу в 

проведенні різноманітних заходів, виступає їхнім ініціатором.                                                                                                                          

Робота учнівського самоврядування «Вертикаль» тісно пов’язана з виховною 

роботою школи, яка має забезпечувати спеціально організований процес формування й 

сприйняття учнями гуманних цінностей і зразків громадянської поведінки, формування 

людини нового типу, людини інтелектуальної, творчої, ініціативної й самостійної, з 

почуттям національної гідності.  

Очолює шкільну  Раду президент, який обирається на загальних зборах таємним 

голосуванням.  На допомогу лідерам в роботі та для реалізації певних заходів було 

створено 9 клубів учнівського самоврядування: «Правознавець», «Дозвілля», «Спорт та 

здоров’я», «Еколог», «Суспільно корисних справ», «Ми серед людей», «Дисципліни та 

порядку», «Шкільними сходинками», «Ерудит».  

  Важливим аспектом у діяльності дитячих органів учнівського самоврядування є те, 

що уся робота будується на засадах проектної діяльності.  

Протягом  2015 – 2016 навчального року Радою учнівського самоврядування 

«Вертикаль» реалізовувалися такі проекти: «Таланти твої, Україно», «Простягни руку 

допомоги», «Світ творить нас - ми творимо світ», прес-проект «Шкільними сходинками», 

«Екологія душі», «Рейтинг школи в наших руках». 

Для різнобічного і гармонійного розвитку підростаючої особистості необхідно 

створити середовище в якому кожен учень міг розкрити і реалізувати всі свої нахили та 

здібності. Таким середовищем для учнів школи і став шкільний клуб учнівського 

самоврядування «Дозвілля» на базі якого протягом року реалізується проект «Таланти 

твої, Україно». Проект сприяє до заохочення учнів до самоосвіти, самореалізації, 

залучення і налаштовування дітей на щирі, дружні стосунки, що сприятимуть 

інтелектуальному, творчому, естетичному, фізичному розвитку і саморозвитку. У рамках 

проекту було організовано та проведено такі заходи: «Свято першого дзвоника», «Міс 

Новорічна Снігуронька», «Старі пісні про головне», свято пісні «43 має талант», «Х-

фактор», «День учителя», «Тобі, чарівна жінко», шкільний конкурс-огляд команд ЮП та 



2 

 

ЮІР, участь у міській профорієнтаційній грі “Мистецька фортеця», участь у районному 

етапі команд ЮП та участь у районному конкурсі-огляді загонів ЮІР, День вишиванки,  

«Зоряний олімп», «Свято останнього дзвоника», «Випускні вечори». Учасники 

систематично допомагають в організації святкових лінійок, свят початкової школи: «День 

Наума», «Прощавай, Букварику», «Калейдоскоп народних свят».  

У цьому навчальному році наші вихованці достойно презентували наш навчальний 

заклад на різноманітних районних конкурсах: «Намисто Роксолани», «Мистецька 

фортеця» та здобули такі перемоги: конкурс хорових колективів – І місце, районний 

конкурс команд ЮП – ІІ місце, районний конкурс-огляд загонів ЮІР – ІІІ місце. 

 У спеціалізованій школі №43 одним з пріоритетних напрямків виховної  

роботи є волонтерська діяльність. Оскільки залишатися ЛЮДИНОЮ в наш 

складний час є найважливішим. Учасники клубів «Суспільно корисних справ» та 

«Ми серед людей» протягом року  працюють над виконанням заходів відповідно 

проектів «Простягни руку допомоги» та «Світ творить нас — ми творимо світ». 

 Вищезазначені проекти стали для учнів та вчителів невичерпним джерелом 

набуття громадянської освіти, дали можливість реалізувати себе у служінні 

суспільству. Проекти ґрунтуються на наступних засадах: добровільність, 

доброчинність, законність, гуманність і гідність, спільність інтересів і рівність прав її 

учасників та відповідальність. Серед основних заходів, які втілювалися у життя можна 

виділити наступні: 

Проведення майстер-класу по виготовленню ляльок-мотанок – оберегів для солдат 

української армії; 

Написання листів солдатам АТО;  

Благодійний ярмарок «Парад новорічних ялинок» 

Благодійна акція «Зігрій солдата» 

Благодійна акція «Різдвяний сувенір солдату» 

Організація та проведення флеш-мобу у підтримку Надії Савченко «Живи, Надіє”. 

Організація та проведення зустрічей з воїнами АТО  

Свято до Дня Захисника України «Козацькому роду немає переводу» 

Урок-реквієм пам’яті Героїв Небесної Сотні «Герої не вмирають» 

Акція «Діти Києва-дітям Сходу» 

Участь у Всеукраїнській акції «Мир очима дітей» 

Лінійка, приурочена Дню пам’яті та примирення та покладання квітів на 

Солом’янському меморіалі.  

 Результативно працював прес-клуб «Шкільними сходинками». Юні журналісти 

систематично випускали тематичні стіннівки до Дня Батька, Дня Матері, 8 Березня, 

Нового року, організовували фотоконкурси, працювали над випуском шкільної газети 

«Вертикаль».  

Шкільний прес-центр щорічно бере участь у різноманітних творчих конкурсах та 

акціях: конкурс соціальної реклами «Молодь району обирає здоровий спосіб життя, 

районний конкурс до 202-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка «Слова залишені у 

спадок», Всеукраїнська акція «Мир очима дітей», районний конкурс «Податки очима 

дітей», районний конкурс «Охорона праці очима дітей», Всеукраїнський конкурс «Лист до 

матері».  Також учасники шкільного клубу організували та провели мистецький арт-

проект «Парад країн», який був приурочений Дню Європи. 

Хочеться зауважити, що прес-центр шкільної газети постійний учасник районного 

конкурсу «Прес-весна на Дніпрових схилах». У цьому році редколегія посіла почесне І 

місце у номінації «Краща стінна газета» та завоювала І місце у номінації «Журналістська 

робота».  

Учасники клубу «Еколог» працювали над реалізацією проекту «Екологія душі» і 

займалися залученням школярів до активної екологічної діяльності, озеленення 

пришкільної ділянки, проведення лекцій, брейн-рингів, екологічної гри «Юні екологи», 

конкурсу юних географів «Полундра», квестів, організацією місячників  благоустрою, 
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участь у акції «Молодіжна толока», участь у проектах компанії «Альтфатер»: «Збираймо 

макулатуру разом», «Батарейки — на утилізацію», організація та проведення дня ЦО, 

організація та проведення заходу, присвяченому 30-й річниці аварії на ЧАЕС. Учасники 

клубу взяли участь у міській екологічній програмі «Крок до природи», де посіли І почесне 

призове місце у номінаціях: «Краща командна гра», «Кращий плакат».  

Клуб «Дисципліни і порядку» контролює за чергуванням учнів, проведенням 

санітарних днів,  поведінкою окремих учнів, спізненням до школи, шкільною формою. А в 

кінці навчального року допомагає у підведені підсумків та визначенні кращих класів року. 

У цьому році в номінації «Кращий клас 2015-2016 н.р.» стали: 8-Б – І місце, 10-А – ІІ 

місце та 7-А – ІІІ місце. Переможці були нагородженні почесними грамотами та 

грошовою винагородою на проведення екскурсії від батьківського фонду 

«Співдружність».   

Результативність роботи класних колективів: 

 

 Підводячи підсумки можна зауважити, що робота над лідерськими 

проектами, які реалізувалися у цьому році є успішною. Завдяки проектній діяльності 

діти мають можливість отримати соціальний досвід, а люди, на яких направлений проект, 

отримають моральну та емоційну підтримку, через насичення їхнього життя зустрічами, 

спілкуванням, дотиком до прекрасного через культурні заходи.  

Працюючи з органами учнівського самоврядування школи, слід зазначити, що 

учнівське самоврядування - це динамічна система, зміст діяльності і функцій якої 

постійно змінюються. Зміст її діяльності визначається цілями і задачами та уявляє собою 

конкретну, реальну діяльність учнів у складі роботи єдиного колективу навчального 

закладу. Тільки створивши для дітей широке поле можливостей для самореалізації, 

орієнтуючи їх на досягнення соціально корисної мети, індивідуальної і суспільної, 

усуваючи певні проблеми та показуючи інший, позитивний бік життя, самоуправління 

допоможе не тільки відвести частину підлітків від асоціальних форм поведінки, а й 

налаштувати їх на корисну групову чи індивідуальну діяльність, що неодмінно сприятиме 

подальшому формуванню лідерських якостей особистості. Тож, підсумовуючи все вище 

сказане, можна зробити такі висновки: цінність учнівського самоврядування полягає в 

тому, що учні глибоко і всебічно проникають у сутність своїх прав та обов’язків, у 

результаті чого підвищується їхня громадянська активність, самосвідомість, життєва 

компетентність. 

 


