
Учнівське самоврядування як 
одна із форм виховної роботи 

в навчальному закладі 



Група№12  
“ Оператор комп’ютерного набору” 
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Класний 
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Інформаційно-
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Оздоровчо-спортивний 

сектор Трудовий сектор 

Сектор дозвілля 

Заступник 

старости 



Сектор дозвілля: 

ПАВЛЕНКО КАРІНА, 

ГУЩИНА АЛЬОНА, 

ЖУЧЕНКО ВІКТОРІЯ, 

ХРИПКО ЛІЛІЯ 

Староста – 

ПРИХОДЬКО 

ОЛЕКСАНДРА 

Заступник – 

ФОМЕНКО ОЛЕГ 

Інформаційно-

навчальний Сектор: 

ФЕДОРЧЕНКО 

СНІЖАНА, 

ОКАТА АНАСТАСІЯ 

Оздоровчо 

спортивний сектор: 

 

ПРОХОРЕНКО ОЛЕНА, 

УЖВА ВІКТОРІЯ 

Трудовий сектор: 

СОБКОВИЧ СВІТЛАНА, 

ФАЩЕНКО ДАРИНА 



 
 Функціональні обов’язки 

 оздоровчо - спортивного сектору 
 
 
 

 
• Перевіряє та контролює готовність учнів до уроків фізичного 

виховання 
• Здійснює запис до спортивних секцій 
• Виступає ініціатором проведення спортивних змагань 
• Організовує команду групи для спортивних змагань 
• Організовує походи по вивченню рідного краю 
• Планує проведення вихідних днів на природі 
• Випускає стінгазети з питань спорту та туризму 
• Веде відповідну документацію 

 
 



Функціональні обов’язки трудового 
 сектору 

 
 

 Відповідає за чергування групи у навчальних кабінетах 
 Відповідає за прибирання групою закріпленої території 
 Відповідає  за чергування групи у їдальні та по начальному 

корпусу 
 Відповідає за збереження майна навчального кабінету. 
 Відповідає за волонтерську роботу. 
 Веде відповідну документацію 
 Про роботу звітує перед класним керівником та майстром 

в/н 
 



 
 
 

 

 

 

• Проводить анкетування серед учнів групи щодо виявлення здібностей 
і нахилів 

• Допомагає в організації роботи гуртків художньої самодіяльності 

• Залучає учнів групи до участі у фестивалях, конкурсах. концертах. 

• Бере участь у підготовці заходів, концертів, вечорів тощо 

• Випускає стінгазету своєї групи 

• Веде відповідну документацію 

 

 

Функціональні обов’язки 

 сектору  дозвілля 



Функціональні обов’язки 
 інформаційно – навчального 

 сектору 
 

 Здійснює контроль за успішністю учнів 
 Організовує допомогу в разі потреби учням, які мають 

початковий рівень знань 
 Залучає учнів у гуртки 
 Допомагає класному керівнику та майстру в/н в 

проведенні предметних гуртків 
 Рекламує навчальну літературу 
 Проводить бесіди в групі про режим дня, виконання 

домашніх завдань 
 На зборах робить аналіз успішності учнів групи 
 Виписує оцінки учнів та передає їх батькам 
 Випускає екран успішності, блискавки з питань навчання 
 Перевіряє ведення щоденників 
 Веде відповідну документацію 

 



Позаурочна діяльність учнів групи  
№12 

Гуртки, спортивні секції Кількість учнів % 

Фольклорний гурток 

 “ Хуртовина” 

10 33,3 

Вокально-
хореографічний “Ліра” 

8 26,7 

Спортивні секції 10 33,3 

Факультативи 2 6,7 

Всього 30 100 



ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  КЛУБ 

“TOGETHER” 

НАШЕ ГАСЛО: 

В ЄВРОПУ З УКРАЇНОЮ 
У СЕРЦІ 



Здобутки клубу та плани на майбутнє 

 

Організаційні : 

•сформовано структуру Клубу на чолі з президентом;  

•створено емблему; 
•визначено назву Клубу: “TOGETHER” 

•реалізовується розроблена програма діяльності Клубу. 

 

Практичні 
•налагодження співробітництва із дитячими об’єднаннями та   

громадськими молодіжними організаціями, що діють у регіоні;  

•рольові, інтелектуальні ігри; 

•участь у конкурсах, вікторинах; 

•проведення розважально-пізнавальних програм;  

 

Плани на майбутнє: 

•налагодження електронного листування із  

школярами України; 
•поглиблення зв’язків із клубами України; 

•створити газету “TOGETHER”. 



 Волонтерство. 

Учні ліцею взяли шефство над малюками дитячого будинку «Антошка» м.Краматорськ. Дуже всіх 

стурбувала доля цих дітей і тому органами учнівського самоврядування було вирішено провести акцію 

«Подаруй іграшку дитині дитячого будинку «Антошка»». Всі учні підтримали це рішення і протягом 

вересня активно збирали іграшки малюкам. З дитячим будинком налагоджено зв’язок. 



 Година-реквієм «Пам'ять серця» 



Аукціон соціальних ідей “ Відродження України:що можемо 
зробити ми?” 

 



Агітбригада “Позитив” 



Ярмарка  козацьких страв. Всі кошти отримані від продажу страв лідерами учнівського 

самоврядування були  передані для допомоги тяжко пораненим із зони АТО 

 



Відеоміст до Дня толерантності 





Інтерактивна гра «Захист прав споживачів» 







КОНКУРС ЧИТЦІВ ВІРШІВ ШЕВЧЕНКА  
НА АНГЛІЙСЬКІЙ  МОВІ 



Сьогодні весь світ дивиться на нашу країну, сподіваючись, 
 що високі стандарти духу реалізуються в конкретні справи,  

які піднімуть вагу та значення іі у світі 

Всеукраїнська акція  
«Молодь проти насильства» 


