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CТАНОВЛЕННЯ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
В СІЛЬСЬКИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Принципово нова соціально-педагогічна ситуація в Україні визначає 
необхідність докорінного оновлення змісту, форм і методів морального 
виховання, в основі якого має бути орієнтація на загальнолюдські цінності. В 
умовах національно-культурного відродження важливе значення має 
звернення до традиційної української системи виховання, визначення ролі 
національних пріоритетів у моральному вихованні учнів. 

Щодо технології виховного процесу, зауважимо, що “принцип 
особистісноорієнтованого підходу визначає місце учня в навчально-
виховному процесі й означає визначення його активним суб’єктом цього 
процесу. Всебічне вивчення особистості школяра виступає передумовою 
успішності виховання, а його саморозвиток, формування якостей і 
властивостей – найвищим показником його ефективності [3, С.33]. 

Ефективність реалізації будь-якої системи, в тому числі і системи 
виховання забезпечує технологічний підхід, який передбачає спосіб 
організації навчально-виховного процесу з послідовною орієнтацією на чітко 
визначені цілі, моделювання процесу, кінцевого результату, способів його 
досягнення. Необхідно проводити спрямовану роботу з кожним учнем на 
основі складання особистісних програм розвитку дітей. У цьому випадку 
домінують індивідуальні форми роботи з учнями і їх сім’ями. У позаурочній 
роботі педагогу важливо зайняти позицію старшого товариша і в залежності 
від віку, досвіду самоуправлінської діяльності учнів роль педагога 
змінюється: від безпосереднього організатора справи до консультанта і 
порадника. “Модель співпорядкування витісняється моделлю суб’єкт-
суб’єктної взаємодії, участі та співучасті дорослих і дітей у спільних справах. 
Долається тоталітарна єдина виховна програма, йдеться про створення 
індивідуальних виховних програм і систем ситуації вибору, толерантності та 
поваги до дитини, визнання її унікальності” [1, С.13]. Педагогіка виховання 
переростає з педагогіки вимог до педагогіки стосунків особистостей як 
рівноправних суб’єктів. 

Основою виховання є процес засвоєння моральної культури, без 
оволодіння основами якої неможливо уявити собі справжнього спеціаліста, 
оскільки моральна культура є суттєвим компонентом культури професійної. 
З моральним вихованням тісно пов’язана і проблема становлення духовності 
учнів, а саме: пошук людиною змісту життя, природи добра і зла, 
справедливості. Духовність як якість людської особистості включає в себе 
намір вийти за рамки свого “я”, співвіднести своє існування з вічністю. 
Французький філософ М.Монтень підкреслював, що “тому, хто не пізнав 
науки добра, всяка інша наука приносить лише шкоду”. 

Щоб успішно реалізувати цілі особистісно орієнтованого навчання і 
виховання учнів необхідна особлива організація навчально-виховного 



процесу в усіх ланках сільської школи, яка б поєднувала як колективну, так і 
індивідуальну роботу школярів. 

Педагогічна діяльність спрямована насамперед на створення умов для 
розвитку особистості учня. Виходячи з цього основна мета в роботі вчителя 
полягає в наданні допомоги учням в реалізації своїх соціальних функцій. 

Важливо відшукати такі форми організації та методи виховної роботи, 
які б задовольнили усіх учасників навчально-виховного процесу – учнів, 
вчителів, батьків і дали змогу ефективно розв’язувати суперечності між 
колективною формою навчання в середній школі і індивідуальним розвитком 
особистих інтересів, обдарувань учнів. Без педагогіки співробітництва вчити 
і виховувати дітей неможливо. 

Істотно відрізняється діяльність вчителя в сільській школі. Знання 
особистісних особливостей, побутових умов життя, стосунків у сім’ї 
забезпечує можливість індивідуального підходу до кожної дитини і її родини. 
Виховна робота в сільській школі має бути спрямована на підвищення 
культурного рівня учнів, підготовку їх до життя в умовах ринкових відносин, 
на подолання дефіциту спілкування школярів, виховання господаря своєї 
землі. 

Кінцевою метою виховання особистості є її підготовка до виконання 
комплексу ролей, необхідних для повноцінного і змістовного життя. Вони 
мають втілювати у собі всю багатогранність функцій людини. Це ролі 
громадянина, трудівника, громадського діяча, сім’янина і товариша. 
Вибираючи ролі для учнів, необхідно забезпечити їх послідовність, зміну, 
сполучення для створення умов з виявлення особистісної неповторності, 
самореалізації і самовизначення вихованців через вільний вибір змісту і 
способів діяльності. 

Результати виховання досягаються при умові надання учням свободи 
самостійного вибору діяльності, створення ситуації успіху, задоволення їхніх 
потреб та інтересів. 

Ускладнюється виховний процес тим, що його результати не так явно 
відчутні, і не так швидко виявляють себе, як у навчанні, між застосуванням 
педагогічних засобів і проявами вихованості пролягає тривалий період 
утворення особистісних властивостей. 

Ми вважаємо, що виховну роботу в умовах індивідуального навчання 
сільських школярів слід проводити за такими напрямами: 

· індивідуальна робота з учнями, яка включає систему засвоєння 
школярами комплексу соціальних ролей; 

· робота з дитячим колективом або групою учнів, що включає 
систему творчих справ, коли учень оптимально включається в процес 
спільної діяльності з метою удосконалення навичок взаємодії, адже 
недоліком малої наповненості класів є обмежений світ спілкування, 
самоізоляція особистості; 

· робота з батьками, оскільки в умовах сільської місцевості 
збереглися традиції української родинно-побутової культури, панує 
шанобливе ставлення до батьків. 



Практична організація виховного процесу має враховувати специфіку 
сільського життя та побуту, особливості сільського виробництва, соціальне, 
природне та предметне середовище. 

Мала кількість учнів, відмінності в кількості учнів між класами або 
відсутність дітей одного віку зумовлюють роботу вчителя з нечисленим 
різновіковим колективом учнів. Позитивний момент в цьому процесі 
виявляється в тому, що створюються сприятливі передумови для 
індивідуалізації навчальної і виховної роботи, взаємовпливу учнів. 

У нечислених сільській школі організація виховної роботи за класами, 
де навчаються декілька учнів стає неефективною. У таких школах доцільне 
створення різновікових об’єднань, і заміна класних керівників вихователями 
різновікових загонів. Можливий варіант, коли класний керівник організує 
індивідуальну роботу з учнями, батьками, проводить класні години, зустрічі, 
екскурсії згідно з віком учнів, а творча робота цікава як для молодших, так і 
для старших учнів, проведення загальношкільних справ здійснюється в 
різновікових об’єднаннях під керівництвом старших учнів. Організація 
різновікових об’єднань дає великі можливості для розвитку самоврядування, 
реалізації соціальних спроб, наприклад виявити себе в ролі лідера, педагога 
тощо. 

На сучасному етапі сутність учнівського самоврядування полягає в 
тому, що надається більше прав і повноважень учням, створюються широкі 
можливості для самореалізації, накопичення досвіду управлінської роботи, 
забезпечується захист прав та інтересів школярів. Новий аспект полягає в 
тому, що самоврядування виступає одним із напрямів громадянської освіти 
учнів, не як засіб керування школярами, а як процес привчання жити в 
демократичному суспільстві. 

Діяльність органів самоврядування сприяє згуртуванню шкільного 
колективу, розвитку громадянської думки, процесу соціалізації учнів, більш 
ефективному входженню у доросле життя. 

Робота самоврядування спрямовується таким чином, щоб кожний 
учень знайшов своє місце у справах колективу. Основними вимогами для 
успішного розвитку учнівського самоврядування мають бути: 

· зацікавленість у його розвитку педагогічного колективу та 
більшості учнів; 

· чіткий розподіл обов’язків по керівництву органами 
самоврядування; 

· оптимальна структура учнівського самоврядування з урахуванням 
специфіки навчального закладу; 

· чітка система роботи органів самоврядування в масштабі школи. 
Органи учнівського самоврядування беруть участь у співуправлінні 

життєдіяльністю колективу школи, охоплюють широкий спектр реалізації 
прав і обов’язків учнів, серед яких вирішуються проблеми стосунків 
суб’єктів освітнього процесу. Слід підкреслити, що органи учнівського 
самоврядування розрізняються за своїми формами; обговорюється питання 
про те, яку форму самоврядування доцільно взяти за основу. 



Виховний ефект самоврядування залежить не стільки від його форм, 
скільки від демократизації шкільного життя. Нині застосовують такі форми 
як: парламентську, “президентську”, “країну незалежних міст”. Кожна школа 
визначає органи самоврядування. Неможливо звести їх до єдиної для всіх 
структури. Діяльність учнівського самоврядування має визначатися чіткістю 
і конкретністю планування, координацією різних його категорій, 
результативністю. 

Реалізація завдань по організації учнівського самоврядування 
пов’язана з необхідністю подолання такої суперечності, як от: 
самоврядування потребує самостійності учнів, але воно неможливе без 
удосконалення педагогічного керівництва. Необхідна взаємодія 
педагогічного та учнівського колективів у досягненні загальної мети – 
формування ініціативної, соціально активної, здатної приймати нестандартні 
рішення особистості. 

Робота самоврядування спрямовується таким чином, щоб кожний 
учень знайшов своє місце у справах колективу. Адже “кожну справу самі 
придумуємо, самі виконуємо і самі оцінюємо. Так складається справжнє 
самоврядування. Заберіть одну ланку, – і від самоврядування нічого не 
залишиться” [2, С.92].  

До пріоритетних напрямків діяльності органів учнівського 
самоврядування слід віднести: 

· навчальну роботу; 
· виховну роботу (нетрадиційні форми проведення загальних справ, 

організація дозвілля, спортивно-туристична, пошуково-краєзнавча робота, 
правове виховання тощо); 

· інформаційно-методичну роботу, як от: участь у районних, міських 
зльотах шкільних об’єднань. 

Через отримання нової інформації, формування в учнів асоціативно-
комунікативних уявлень та понять, як от: толерантність, громадянська 
позиція, відповідальність та створення власної думки – можна навчити учнів 
умінню брати участь у громадському житті. 

Доцільно провести з органами учнівського самоврядування (шкільним 
Парламентом, учнівськими Радами, шкільною Мерією) заняття з 
ознайомлення зі змістом, метою та перспективами розвитку громадянської 
освіти в школі, визначити механізм введення громадянської освіти у шкільне 
життя, чітко окреслити поле діяльності в цьому напрямку. 

Доцільно використовувати діалогічні методи навчання та виховання, а 
саме: дискусії, колективне обговорення проблеми, використання 
психодраматичних ситуацій, рольових ігор, створення проектів, соціальні та 
політичні ігри, уроки-диспути, “круглі столи”, уроки прес-конференції, 
семінари, психологічні тренінги. Під час створення учнівського 
самоврядування використовуються рольові ігри як один із найбільш 
ефективних засобів навчання. 



Дієвість самоврядування виявляється при умові надання учням 
реальної самостійності, котра не відхиляє тісного співробітництва з 
педагогами. Основними завданнями педагогічного керівництва учнівським 
самоврядуванням є: 

· визначення системи органів колективу і уповноважених осіб з числа 
учнів; 

· передача дітям організаційного досвіду; 
· навчання їх організаторській майстерності; 
· залучення школярів до самоуправлінської діяльності та роботи 

органів колективу; 
· надання їм необхідної допомоги. 
Отже, для того, щоб навчити учнів самостійно ставити задачі, 

планувати свою діяльність, виконувати і контролювати її, необхідна 
систематична робота вчителя. 

Цінність учнівського самоврядування полягає в тому, що учні глибоко 
проникають у сутність своїх прав та обов’язків. Відповідальні справи 
керівництва життям школи доручають частині активу, а поступово всьому 
учнівському колективу. Тому в процесі організації самоврядування 
необхідно чітко сформулювати права і обов’язки кожного учня, ради, комісії 
чи іншого органу. 

Учнівським лідерам треба володіти певними знаннями, програвати 
ситуації проведення шкільних зборів, формувати органи шкільного 
самоврядування. Відповідна роль організатора передбачає стосунки з 
учнями, які базуються на виконанні таких умов спілкування (вчитель 
пропонує їх у вигляді порад): 

· виправдовуй довір’я тих, з ким спільно працюєш, кого вчиш і від 
кого вчишся сам; 

· координуй власні дії з діями своїх товаришів в будь-якій ситуації; 
· удосконалюй форми спілкування з учнями; 
· розвивай вимогливість до себе і ровесників тощо. 
Учням пропонуються приклади з життя видатних людей, де 

звертається увага на зв’язок між умінням організувати власну роботу з її 
кінцевим результатом. Безумовно, копіювати індивідуальні звички кожної 
видатної людини не варто, але методи їх роботи виявляють деякі неодмінні 
умови успіху: 

· послідовність і система – найважливіші з них; 
· уміння зосередитися на необхідній справі; 
· не братися за декілька справ одразу: це надійний спосіб весь час 

поспішати і нічого не встигати; 
· бути зібраним; 
· уважно слухати, щоб чітко знати: що, де, коли, як і чому; 
· контролювати себе. В кінці справи ще раз спитати себе: “Куди 

пішов час”. 



Проведення подібної роботи сприяє вихованню лідерів в учнівському 
колективі. Складний соціальний характер полікультурного простору освіти 
пропонує педагогу багатий набір засобів для творчої взаємодії з учнями і 
створює умови для стимулювання їхньої активності. Вчитель спрямує 
виконання учнями різноманітних дій, спільних творчих справ з метою 
формування у них досвіду позитивної поведінки. Постановка проблем та 
спільний пошук шляхів їх розв’язання – це та творча співдружність педагога 
і учня як партнерів, яка вдосконалюється при допомозі один одному. 

Проте на перший план висувається одне з найважливіших завдань 
навчально-виховного процесу, а саме: адаптація підростаючого покоління до 
життя у системі ринкових відносин. Життєво необхідно розвивати таку 
форму організації діяльності учнів як учнівське самоврядування, що надає 
школярам реальні можливості для вільного прояву особистості в умовах 
єдиного шкільного та соціального простору. Інакше учні виходять зі школи з 
певною сумою знань і навичок, але з байдужим ставленням як до своєї 
справи, так і до життя, з відсутністю всілякої творчої сили та ініціативи. Саме 
формування навичок урядування, організаторських умінь, соціальної 
активності та відповідальності, відкриття справжніх лідерів забезпечує 
самоврядування в школі. 

Принципи свободи, демократизму, вміння приймати рішення і нести за 
них відповідальність необхідно прищеплювати учням ще в школі. Добре 
організоване учнівське самоврядування стає тією силою, яка може вирішити 
цю важливу проблему. 

Категорія відповідальності є нерозривною складовою розвитку 
особистості, а отже особистісний підхід неможливий без визнання права 
особистості на самостійну і відповідальну діяльність. Питання структури 
організації і принципи шкільного самоврядування важливі для забезпечення 
повноцінного виховного і освітнього процесу, адже вони пробуджують у 
школярів живий інтерес до справи. Проте структура шкільного 
самоврядування сама по собі нічого вирішити не здатна. Вона лише створює 
оптимальні умови для роботи. Структура самоврядування – це горизонтальна 
система взаємних зв’язків і сфер відповідальності. 

Учнівським лідерам треба володіти певними знаннями, програвати 
ситуації проведення шкільних виборів, формувати органи учнівського 
самоврядування, визнавати управління як свідому та активну громадянську 
силу. Якщо учнівське самоврядування почне реально діяти, життя всіх 
учасників навчального процесу стане більш цікавим і демократичним. 

Щоб продемонструвати зазначене вище, зупинимося на кращих 
творчих доробках з планування і організації виховного процесу в 
позаурочний час, а саме на досвіді загальноосвітнього навчального закладу. 
С. Опитне, Артемівського району, Донецької області, який зайняв перше 
місце у Всеукраїнському бліц-конкурсі на кращі доробки з планування і 
організації виховного процесу в позаурочний час “Школа виховання” в 
номінації “Досвід виховної роботи загальноосвітніх середніх закладів”. У 
цьому досвіді підкреслюється, що однією з форм залучення учнів до 



громадянського життя є участь у шкільному самоврядуванні. Керуючись 
такими позиціями, педагогічний та учнівський колективи середньої школи 
с.Опитне підійшли до створення демократичної моделі шкільного 
самоврядування. Процес створення самоврядного органу школи пройшов 
кілька етапів, кожний з яких супроводжувався правовим забезпеченням, 
тобто підготовкою відповідних документів, що окреслюють правове поле 
діяльності самоврядних органів згідно з чинним законодавством. Одним з 
етапів становлення учнівського самоврядування стало відновлення 
традиційних днів самоврядування. Щороку в школі на день Учителя з 
найбільш активних учнів формувалася шкільна адміністрація та педагогічний 
колектив. На цілий день школа віддавалась у владу учням, саме в цей день 
вони отримували право прийняти важливі рішення, проводити уроки, 
забезпечувати навчальний процес. Дні учнівського самоврядування 
продемонстрували готовність учнів до самостійного вирішення частини 
питань життєдіяльності шкільного колективу. Таким чином, у школі 
склалися сприятливі умови для створення органу учнівського 
самоврядування. При його формування за основу було взято сучасне поняття 
самоуправління як право під свою відповідальність вирішувати частину 
питань шкільного життя. Педагогічний колектив керувався тим, що через 
участь у вирішенні суспільних прав діти отримують можливість 
максимальної самореалізації. 

На підставі аналізу та прогнозу впливу на школу навколишнього 
середовища, виходячи з даних діагностики міжособистих взаємовідносин у 
системі “вчитель-учень”, “сім’я-учень”, “колектив-учень”, “учень-учень” 
визначена проблема учнівського самоврядування, спрямована на розвиток 
дітей та підлітків активної життєвої позиції, творчих здібностей та ініціативи. 

Для вирішення цієї проблеми пропонується діюча модель системи 
самоврядування, яка складається з центрів розвитку учнів. Роботою центрів 
керують учні-лідери, об’єднані в Раду лідерів. 

Навчальний центр “Ерудит” організує роботу по вихованню в учнів 
відповідального ставлення до навчання і розвиток пізнавальних інтересів, 
залучає школярів до участі в предметних олімпіадах усіх рівней, МАН, 
навчанню в заочних школах при вузах тощо. 

Завдяки роботі правового клубу “Феміда” повинна зменшитися 
кількість учнів, схильних до правопорушень. 

У центрі “Здоров’я”, спортклубі “Олімп”, екоклубі “Адоніс”, 
пришкільному оздоровчому таборі “Сонечко” ведеться активна пропаганда 
здорового способу життя, боротьба за чистоту оточуючої нас природи. 

У патріотичному клубі “Пошук” діти займаються збором матеріалу про 
ветеранів другої світової війни і ветеранів праці, складають “Книгу Пам’яті” 
с. Опитне, доглядають за могилами загиблих. Зібрані матеріали передаються 
в шкільний музей Сім’ї. 

В агрооб’єднанні “Барвінок” і бізнес-клубі “Шанс” діти отримують 
досвід виробничих відносин, знайомляться з основами різних професій, 



вчаться самостійно приймати рішення, на практиці застосовувати знання, 
отримані при вивченні предмета “Основи економічних знань”. 

Робота літературного клубу “Дивослово”, театрального центру “Софіт” 
і музичного “Ліра” передбачає розвиток у дітей навичок спілкування, 
естетичного смаку в усіх напрямках музики та її емоційного сприйняття, 
навчання дітей сценічній культурі. 

Розвитку фантазії та творчості, вихованню любові  до праці та природи 
допомагає учням клуб “Природа та фантазія”. 

Об’єднуючою та цементуючою ланкою співпраці вчителів, учнів та їх 
батьків є друкарська газета “Сім’я і школа”. Маючи рубрики “Шкільна 
хроніка”, “З досвіду сімейного виховання”, “Вісті з уроків”, “Коли 
закінчилися уроки”, “Проба пера”, “На допомогу учням”, “Згадаємо всіх 
поіменно”, вона створює сприятливі умови для самовираження особистості 
дитини, потреби до самовдосконалення відображує роботу всіх центрів 
розвитку, є літописом школи, здійснює зв’язок школи з громадськістю. 

Отже, після обговорення в учнівському та педагогічному колективах 
була остаточно сформована і отримала закінчений вигляд структура 
учнівського самоврядування. 

Учні обирають лідерів учнівського колективу, з діяльністю яких 
пов’язують покращання шкільного життя, поліпшення стосунків між учнями 
і вчителями, між школярами і батьками. За окремим планом проводиться їх 
навчання, під час якого вони опанують юридичні, організаційні аспекти 
роботи органів учнівського самоврядування. Планування і організація цієї 
роботи здійснюється Радою лідерів у співпраці з педагогами-наставниками. 

Від реалізації проекту очікуються такі результати: 
· активна співпраця вчителів, учнів та їх батьків; 
· підвищення рівня розвитку комунікаційних здібностей учнів, їх 

творчої активності, рівня вихованості і якості знань; 
· висока результативність участі школярів у предметних декадах та 

олімпіадах, інтелектуальних конкурсах, спортивних змаганнях; 
· підтримання задовільного екологічного стану селища; 
· зменшення захворювання дітей; 
· зниження рівня злочинності в мікрорайоні; 
· перехід школи на часткове самофінансування. 
Для здійснення проекту передбачається використати кошти організацій 

“Акціонерне товариство” ПМК-16, Опитненської сільської ради, 
Артемівського райсількомунгоспу, Донецької філії НДІ садівництва. 

Були проведені акції “Якщо хочеш бути здоровим” (дні здоров’я, 
конкурси агітбригад, спортивні змагання), “Джерела” (літературні свята, 
присвячені письменникам-землякам), “Дивослово” (музично-театралізовані 
вистави, фестивалі, вечори), “Світ очима дітей” (виставки сімейних колекцій, 
вернісажі, тематичні експозиції). 

Наводимо “Положення про Раду лідерів школи” 
І. Загальні положення 



1. Рада лідерів є виконавчим органом учнівського самоврядування 
школи, який покликаний активно сприяти згуртованості колективу, 
формуванню в учнів свідомого і відповідального відношення до своїх прав і 
обов’язків, визначених статутом школи і Положенням про центри розвитку 
учнів. 

2. Рада лідерів школи складається з лідерів усіх центрів розвитку учнів 
та лідерів 5-11 класів. 

3. Кількісний склад Ради лідерів визначається числом 5-11 класів та 
діючих центрів розвитку учнів. 

ІІ. Завдання і зміст роботи Ради лідерів 
1. Основні завдання Ради лідерів сприяти педагогічному колективу у 

розвитку у дітей активної життєвої позиції, у вихованні національної 
самосвідомості, у створенні необхідних комфортних умов для розвитку в 
учнів їх здібностей та творчої ініціативи, їх самореалізації у пізнавальній та 
навчальній діяльності. 

2. Рада лідерів організує роботу системи шкільного учнівського 
самоврядування. 

3. Рада лідерів бере участь у створенні центрів розвитку учнів і 
громадських дитячих організацій. 

4. Рада лідерів бере участь у реорганізації, злитті або скасуванні 
центрів розвитку учнів та дитячих громадських організацій. 

5. Рада лідерів підводить підсумки роботи центрів розвитку і дитячих 
громадських організацій за тиждень, за чверть і за рік. 

6. Рада лідерів сприяє виконанню учнями статуту школи. 
ІІІ. Організація роботи Ради лідерів 
1. З числа своїх членів Рада обирає голову та його заступника, як 

правило, учня 9-го або 10-го класу. 
2. Голова Ради (під час його відсутності – заступник) організує роботу 

Ради, проводить підсумки роботи на загальношкільних лінійках. 
3. Засідання Ради проводиться 1 раз на тиждень, у четвер. На засіданні 

слухається звіт лідерів класів про роботу за тиждень. 1 раз на місяць (4-й 
тиждень) слухаються звіти лідерів центрів розвитку учнів. 

4. Гласність роботи Ради лідерів, оперативність доведення його рішень 
до кожного учня забезпечуються регулярною інформацією членів Ради на 
класних зборах, через шкільний інформаційний стенд, шкільну газету “Сім’я 
і школа”. 

5. Рада лідерів сприяє роботі усіх центрів розвитку учнів, контролює 
санітарний стан школи та організацію чергування по школі. 

ІV. Рада і класні колективи 
1. Зв’язок Ради лідерів з класними колективами здійснюється через 

лідерів класів, які обираються на класних зборах на початку навчального 
року. 

2. Класні збори – колективний орган учнівського самоврядування в 
класі – проводяться не менше 1 разу на місяць. 



3. На класних зборах приймаються рішення з питань діяльності 
класного колективу, слухається інформація про рішення Ради лідерів і 
намічаються колективні заходи щодо їх виконання. 

4. Лідер класу організує роботу учнів по виконанню рішень Ради 
лідерів і класних зборів, дає доручення учням, забезпечує підготовку і 
проведення класних зборів. Під час чергування класу по школі 
відповідальним лідером по школі. 

V. Рада та центр розвитку учнів 
1. Зв’язок Ради лідерів з центром розвитку здійснюється через лідерів 

центрів розвитку учнів. 
2. Робота центрів розвитку учнів здійснюється на підставі Положення 

про даний центр. 
VІ. Педагогічний колектив і Рада лідерів 
1. Педагогічний колектив надає допомогу Раді лідерів у згуртованості 

шкільного та класного колективів, розвитку активної громадської позиції та 
ініціативи учнів, їх творчих здібностей. 

2. Директор школи всебічно сприяє роботі Ради лідерів, визначає 
педагогів-наставників, лідерів центрів розвитку, координує діяльність Ради 
лідерів, надає допомогу при плануванні, аналізі, корекції та підведенні 
підсумків роботи Ради. 

3. Практичний психолог планує та організує роботу школи лідерів 
класів і центрів розвитку, дає їх рекомендації по вдосконаленню роботи і 
практичні завдання, які сприяють виконанню своїх обов’язків, надає 
допомогу членам Ради лідерів, які навчаються в обласній школі лідерів. 

4. Класний керівник координує роботу Ради класу та її лідера, дає 
рекомендації щодо поліпшення роботи, надає допомогу при плануванні, 
аналізі, корекції та підведенні підсумків роботи. 

5. Педагог-наставник здійснює педагогічне керівництво центром 
розвитку учнів і координує роботу центру та його лідера, дає рекомендації 
щодо поліпшення роботи, надає допомогу при плануванні, аналізі, корекції та 
підвищення підсумків роботи. 

Отже, перед учнями й педагогами розкривається широкий діапазон 
діяльності, виникають сприятливі умови для самоврядування і прояву 
інтересів у кожної дитини, залучення учнів до самостійної діяльності, тобто 
реалізується можливість використання особистісно орієнтованого підходу до 
навчання і виховання дитини. 

Через шкільне самоврядування відбувається процес підготовки 
майбутніх активних громадян демократичної держави. Діти – учасники 
життя, а не сторонні спостерігачі. Вони радіють роботі і виявляють 
винахідливість у праці, бажаючи взяти на свої плечі важку справу. 
Педагогічний колектив організує роботу так, щоб вихованці вчилися 
поважати одне одного та дорослих, щоб панувала атмосфера доброзичливості 
та взаємної допомоги. Коли є впевненість у своїх  силах, легше подолати 
будь-які перешкоди і труднощі на своєму шляху, легше зорієнтуватися у 
складній ситуації. Школярі відчувають відповідальність за рішення, яке вони 



приймають, мають можливість впливати на розв’язання тієї чи іншої 
проблеми. Саме у шкільному віці усвідомлення своєї участі у вирішенні 
важливих справ громадянського життя є основою подальшої активної позиції 
у дорослому житті. 
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