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Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування — це
спосіб залучення здобувачів 
освіти до систематичної участі у 
навчально-виховному процесі. 



Самоврядування – самостійна 
діяльність здобувачів освіти. 



МЕТА САМОВРЯДУВАННЯ:

1. Забезпечити залучення здобувачів освіти до діяльності 

колективу, суспільства;

2. Зробити мету і завдання реформування виховної роботи 

особисто значущими для кожного з них;

3. Сформувати у здобувачів освіти високі моральні якості, 

вміння співпрацювати на принципах рівності, гласності, 

демократизму;

4. Сформувати толерантне ставлення до різних світоглядів, 

політичних доктрин;

5.Сформувати почуття патріотизму, національної гідності; 

поваги до рідної мови;

6.Ознайомити здобувачів освіти із різними демократичними 

здобутками, особливостями становлення демократії в 

Україні.



•Сьогодні президентів, віце-президентів
можна зустріти майже в кожному 
сучасному ліцеї. 

• Головними вимогами для успішного 
розвитку учнівського самоврядування 
мають бути:

• - зацікавленість у його розвитку 
адміністрації, педагогічного колективу та 
більшості здобувачів освіти.



ФУНКЦІЇ САМОВРЯДУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ 

ОСВІТИ

1.Захист прав та інтересів здобувачів освіти.

2. Забезпечення порядку в ліцеї, організація чергування в 

класах.

3. Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм.

4. Організація роботи по збереженню майна, збереженню 

води, електроенергії, підручників.

5. Організація роботи по благоустрою території ліцею.

6. Керівництво роботою гуртків.

7. Підготовка і проведення конкурсів, творчих свят, 

змагань, виставок.

9. Контроль за відвідуванням здобувачами освіти ліцею.

8. Заслуховування звітів органів учнівського 

самоврядування.

9. Участь у розробці плану роботи ліцею на новий 

навчальний рік.



Сенс учнівського самоврядування в сучасному ліцеї 

полягає не в управлінні одних дітей іншими, а в навчанні 

всіх дітей основам демократичних відносин у 

суспільстві, у навчанні їх керувати собою, своїм життям 

в колективі.

Участь у самоврядуванні допоможе здобувачам освіти 

сформувати у себе навички

демократизму, уміння самостійно діяти, нестандартно 

мислити, приймати

рішення, здійснювати їх і нести відповідальність.



Учнівське самоврядування є універсальною фор-

мою активності, яку можна з однаковим успіхом 

вважати як способом організації буття  колективу, так 

і чинником творчої самореалізації особистості. Воно 

має на меті через широко розвинуту систему органів 

самоуправління забезпечити включення здобувачів 

освіти у різноманітну глибоко змістовну діяльність 

колективу; умови масового залучення до 

організаторської роботи, до управління справами 

колективу; сформувати права і визначитися з 

обов'язками здобувачів освіти.                   



• Досвід свідчить, що самоврядування дозволяє 
здобувачам освіти розвинути такі соціальні якості 
людини, як толерантність, критичність та 
конструктивність мислення, повага до власної та 
чужої праці, оптимізм, гуманізм, здатність до 
самоаналізу і самовиховання. 

• Головне завдання в організації учнівського самов-
рядування полягає в тому, щоб через розвиток 
соціальної активності здобувачів освіти виховувати 
в них почуття власної гідності, надати їм 
можливість виявити себе на ділі.



Головними вимогами для успішного розвитку учнівського 

самоврядування мають бути:

• зацікавленість у його розвитку адміністрації, пе-

дагогічного колективу та більшості здобувачів освіти;

• чіткий розподіл обов’язків по керівництву органами 

учнівського самоврядування;

• оптимальна структура учнівського самоврядування з 

урахуванням специфіки навчального закладу;

• 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.





Зрозуміло, що самоврядування передбачає 

керівництво діяльністю здобувачів освіти 

самими здобувачами освіти. 

Таким чином, організовуючи учнівське 

самоврядування, учителі повинні 

усвідомити його призначення, місце і роль у 

процесі виховання, визначити зміст роботи 

його органів з урахуванням потреб 

здобувачів освіти, обрати найбільш 

сприйнятливі форми його організації. 

Учнівське самоврядування потребує 

педагогічного керівництва.



Класний керівник і самоврядування 

Без учнівського самоврядування класний 

керівник ефективно працювати не зможе. 

Головне завдання самоврядування —

виховати у здобувача освіти почуття власної 

гідності.

Роль класного керівника — всіляко 

підтримувати, сприяти, допомагати органам 

самоврядування. Для того, щоб 

самоврядування діяло, класному керівникові 

потрібно дотримуватись наступних порад :

1. Щирість, довіра, любов, уміння бути 

молодим, йти в ногу з життям.

2 .Бажання співпрацювати. Єдність і 

злагода. Віра у самоврядування.

3. Я — консультант. Порадник.

4. Головне: як вважаєте ви? Ні —

авторитаризму!



Для того, щоб самоврядування працювало, 

повинна проводитись велика пропедевтична 

робота, необхідно проводити соціометричні 

дослідження: сильні лідери, слабкі 

здібності; бесіди, вибори, навчання для 

активу, комісій, розподіл обов'язків, 

складання планів роботи.

За самоврядуванням майбутнє, бо саме тут 

кожен може реалізуватись у певній області. 

Кожен зможе відчути соціальну значимість.



Дякую за увагу!










