
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У 

СТАВЧАНСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЇ 

 

 Учнівське самоврядування у Ставчанському професійному ліцеї – це процес 

реальної участі учнів у керівництві діяльністю колективу ліцею; у взаємодії з 

органами управління, громадськими організаціями; провідний фактор активізації 

навчальної діяльності; виховання лідерських та організаторських якостей, 

соціальної активності, громадської відповідальності та свідомості, громадянського 

розвитку майбутнього фахівця ; основа розширення демократизму.  Учнівське  

самоврядування не лише репрезентує учнівську громаду  ліцею, а й ефективно 

діє у багатовекторному форматі: від захисту прав учнів до раціональної організації 

їхнього дозвілля. 

 Воно є системним утворенням, оскільки охоплює більшість сфер 

життєдіяльності ліцею (навчально-виховну,  спортивно-оздоровчу, культурно-

дозвіллєву, громадську тощо) та функціонує на рівнях навчальних груп, гуртожитку, 

навчального закладу. 

 Учнівське самоврядування у ліцеї – це добровільне об’єднання учнів, мета 

якого – сформувати у майбутніх робітників почуття господаря навчального закладу, 

вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму. 

 Можна з впевненістю стверджувати, що учнівське самоврядування у 

навчальному закладі є однією з дієвих форм виховного процесу, оскільки активізує 

життєву позицію молоді , спрямовує зусилля юнаків та дівчат на оволодіння 

знаннями, професійними якостями сучасного фахівця, гармонійний розвиток 

особистості . 

 Учнівське самоврядування як важлива ланка забезпечення дієвості 

громадського самоврядування уліцеї, надання учням самостійності та необхідних 

повноважень у вирішенні завдань ліцею, є основою формування майбутніх лідерів 

України. 

 Основними завданнями органів учнівського самоврядування у ліцеї є: 

- захист прав та інтересів учнів; 

- забезпечення виконання учнів своїх обов'язків; 

- сприяння навчальній та творчій діяльності учнів; 

- формування у учнів  національно-патріотичних почуттів, високих 

моральних якостей; 

- проведення організаційних,  культурно-масових, спортивно- 

оздоровчих та інших заходів; 

- турбота про створення необхідних умов для проживання і відпочинку 

учнів у гуртожитку; 

- залучення учнів до гуртків, клубів, об'єднань за інтересами; 

- співробітництво з органами учнівського самоврядування інших 

навчальних закладів та молодіжними організаціями; 

- безпосередня участь учнів у реалізації державної молодіжної 

політики; 

- забезпечення інформаційної, правової, психологічної, фінансової 

допомоги учням (спільно з відповідними службами); 

- запобігання вчиненню учнями правопорушень; 

- пропаганда та утвердження здорового способу життя; 

- співпраця з класними керівниками,  



працівниками гуртожитку та іншими учасниками 

навчально-виховного процесу. 

 Відповідно до Положення вищим органом самоврядування є конференція 

учнівської  громади ліцею, яка обирає голову учнівської ради, виконавчі органи 

учнівського самоврядування, заслуховує їх звіти, визначає їх повноваження, 

вирішує найважливіші перспективні та поточні справи життя  учнівського 

колективу. 

 При учнівській раді ліцею діють  наступні сектори: 

 1) навчально-виховний сектор: 

• допомога в організації навчально-виховного процесу в ліцеї; 

• сприяння навчальній та  діяльності учнів; 

• організація участі у освітніх програмах та конкурсах; 

• розвиток творчих здібностей; 

• залучення учнів до роботи предметних гуртків, факультативів; 

• організація теоретичних конференцій, семінарів, тренінгів, виставок творчих робіт 

тощо; 

• використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для отримання 

знань; 

• зв'язки з бібліотекою, обговорення книг, проведення читацьких конференцій; 

• проведення професійних конкурсів, рейтингових програм, пізнавальних проектів, 

інтелектуальних ігор тощо. 

• заохочення учнів за відмінну навчальну працю; 

• зв'язки з батьківською громадськістю з питань навчання учнів та відвідування 

занять; 

 2) сектор національно-патріотичного виховання: 

• виховання у учнів національної свідомості, гідності, громадянсько-  патріотичних 

почуттів, бажання працювати задля розвитку держави, готовності до військової 

служби для захисту України, збереження її територіальної цілісності; 

• впровадження у життя Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді; Концепції національного виховання учнівської молоді; 

• формування свідомого громадянина – патріота Української держави, активного 

провідника національної ідеї; 

• виховання шанобливого ставлення до державних символів України, української 

мови; 

• проведення уроків мужності, днів пам'яті українських Героїв, переглядів 

відеофільмів про захисників України; 

• збереження та продовження українських культурно-історичних традицій, 

відзначення державних і народних світ, пам'ятних історичних дат, визначних подій; 

• залучення учнів до соціально-патріотичних проектів, всеукраїнських акцій, 

конкурсів. 

 3) культурно-просвітницький сектор: 

• організація публічних зустрічей з відомими людьми, "круглих столів", усних 

журналів, прес-конференцій, тренінгів з актуальних проблем; 

• організація тематичних вечорів, конкурсів КВК, творчих звітів, дискотек, виставок; 

• залучення учнів до роботи гуртків художньої самодіяльності, творчих об'єднань за 

інтересами. 

  

4) житлово-побутовий сектор: 



• сприяння у створенні необхідних умов для проживання учнів у гуртожитку; 

• контроль за дотриманням правил техніки безпеки, пожежної безпеки учнями; 

• організація учнів для участі у конкурсах на кращий санітарно- естетичний стан 

кімнат. 

• залучення учнів  до чергування, самообслуговування, здійснення поточного 

ремонту кімнат гуртожитку, закріплених за навчальними группами аудиторій; 

• проведення рейдів-перевірок "Культура побуту", "Бережливість" щодо економії 

енергоресурсів, збереження матеріальних цінностей, дотримання санітарно-

гігієнічних вимог; 

• дотримання Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку; 

• сприяння у проведенні трудових десантів, екологічних акцій, місячників з 

благоустрою, озеленення території ліцею; 

 5) соціально-правовий сектор: 

• ознайомлення зі Статутом ліцею, Правилами внутрішнього розпорядку 

навчального закладу, Положенням про учнівське  самоврядування; 

• забезпечення і захист прав та інтересів учнів; 

• сприяння у соціальному захисті учнів-інвалідів, дітей-сиріт та дітей, що 

залишилися без піклування батьків; 

• участь у виділенні матеріальної допомоги малозабезпеченим учням; 

• сприяння покращенню правової освіти, організація зустрічей, лекцій, 

диспутів, вечорів запитань і відповідей з участю працівників правоохоронних 

органів; 

• проведення роботи з профілактики антигромадських вчинків серед учнів; 

• організація психологічної підтримки та виховання, вивчення морального 

клімату в колективах навчальних груп; 

• сприяння у проведенні соціологічних опитувань; 

• індивідуальна робота зі учнями, які допускають пропуски занять без 

поважних причин, порушують етичні норми; 

• сприяння в працевлаштуванні випускників; 

• співпраця з профкомом учнів  ліцею щодо оздоровлення учнів; 

• розвиток волонтерського руху; 

 6) спортивно-оздоровчий сектор: 

• популяризація здорового способу життя; 

• організація зустрічей з лікарями, бесід, годин інформування, перегляду 

відеофільмів, спрямованих на протидію курінню, вживанню наркотичних  речовин, 

алкоголю; 

• сприяння у проведенні виховних заходів з питань профілактики інфекційних 

захворювань, ВІЛ/СНІДу; 

• організація та участь у спортивних змаганнях; 

• сприяння військово-спортивній підготовці юнаків; 

• залучення учнівдо занять у спортивних секціях; 

 7) сектор зв'язків з громадськістю (PR): 

• поширення інформації про діяльність учнівського  самоврядування серед учнів; 

  Учнівське самоврядування в ліцеї багатогранне. Воно охоплює навчання і 

побут, відпочинок і дозвілля, громадське життя , формування здорового способу 

життя і фізичне загартування молоді; розвиток творчого потенціалу майбутніх 

робітників  і підтримання правопорядку у учнівському середовищі. 



 Протягом  2017-2018 н.р. за участі учнівського  самоврядування  ліцею  

проводилися наступні заходи :  

- уроки мужності "Герої не вмирають", "Мужність крізь покоління", 

– зустрічі з бійцями АТО; 

– мітинг-реквієм "Пам'яті Героїв Небесної Сотні"; 

– патріотичний захід національної солідарності "Україна - єдина"; 

– соціально-патріотичний проект "Допоможімо дітям Сходу"; 

– літературно-мистецьке свято "Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття"; 

– відкриття меморіальних дошок загиблим бійцям АТО – колишнім учням ліцею; 

– конкурс "Молодь обирає здоров'я"; 

 Правильно організоване за змістом і формою учнівське  самоврядування 

містить потужний виховний потенціал, розвиває людські якості, формує соціальний 

досвід та ціннісні орієнтації, створює простір для самореалізації, сприяє 

усвідомленню особистістю своїх прав, свобод, обов'язків, вияву самостійності 

учнівської  молоді, самоствердженню у суспільно-значущій діяльності, захищає від 

негативних впливів соціального середовища, виховує активних громадян держави. 

 Досвід переконливо показує: учнівське  самоврядування – це ефективна 

форма підготовки молоді до гідного та прогресивного майбутнього 


