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ВПРОВАДЖЕННЯ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В 
ПРАКТИКУ ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ 

 
На сучасному етапі сутність учнівського самоврядування полягає в 

тому, що надається більше права і повноважень учням, створюються широкі 
можливості для самореалізації кожного; вони  набувають управлінських 
умінь, вчаться жити в демократичному суспільстві. 

Визначальними умовами результативності учнівського самоврядування 
є чіткість і конкретність планування, координація діяльності різних 
підрозділів.  

Система самоврядування може набувати будь-яких форм у тому чи 
іншому конкретному навчальному закладі, але вона повинна функціонувати 
так, щоб кожний учень розвивався та ставав соціально успішною 
особистістю. Без реалізації фундаментальних принципів демократичності 
самоврядування перетворюється в ту чи іншу форму авторитарності. 
Виховний ефект самоврядування залежить не стільки від його форм, скільки 
від демократизації шкільного життя.  

Головна умова ефективності розвитку самоврядування полягає в тому, 
що відбувається масове включення всіх виконавців в управління та 
організацію діяльності колективу. 

Серед педагогів існує думка, що розвинуте учнівське самоврядування – 
це, насамперед, впровадження нових органів і відповідальних посад. Однак 
не отримуючи допомоги від учителів, такі органи існують формально і 
дискредитують саму ідею самоврядування. 

Важливо зрозуміти, що активізація процесу включення учня в систему 
самоврядування не може йти шляхом подальшої формалізації через 
організацію різного роду заходів, створення нових органів. Така 
спрямованість не лише малопродуктивна, але і шкідлива, оскільки паралізує 
морально-психологічне і емоційне входження особистості в процес 
управлінської самореалізації. 

Розвиток самоврядування тісно пов’язаний з тим, наскільки учні здатні 
компетентно і зріло вирішувати питання колективної діяльності, приймати 
управлінські рішення і активно впроваджувати їх у життя. За даними 
опитування він гальмується значною мірою тим, що учні мають мало 
управлінських знань і досвіду колективної роботи. Тому доречно ввести 
“Курс з основ організаторської роботи”. У процесі навчання учні вивчають 
особливості поведінки особистості в процесі колективної діяльності, 
аналізують різні управлінські ситуації, знайомляться з психолого-
педагогічними методами управління, вчаться прийняттю управлінських 
рішень. На заняттях розглядаються, наприклад, принципи організації 
учнівського самоврядування: 



· самостійність – “не по підказці і рішенню вчителя”, “максимум довір’я 
з боку адміністрації і висока свідомість учнів”, “всі питання життя класу учні 
вирішують самі”; 

· ініціативність – “сміливість і наполегливість у вирішенні всіх питань”, 
“розвиток ініціативи, щоб не було байдужих”; 

· рівноправність всіх учнів – “самоврядуванням повинні займатися всі 
учні, а не лише активісти”, “має бути масовість самоврядування”; 

· широкі повноваження учнівських колективів – “дати учням більше 
прав в організації навчального процесу”, „довіряти школярам вирішення 
конкретних питань”; 

· принциповість і відповідальність – “підвищити відповідальність за 
все, що відбувається в колективі; бути принципово відповідальним як у 
загальних питаннях, так і коли це торкається когось особисто”; 

· гласність і демократія – “керувати самоврядуванням повинні 
особистості, що користуються авторитетом”, “необхідна демократизація всіх 
сторін шкільного життя, повага до думки кожного”; 

· інформованість – ширше пропагувати задачі самоврядування, вивчати 
досвід роботи тих шкіл, де ефективно діє самоврядування; застосовувати 
ділові ігри, в процесі яких учні навчаються основам організації 
самоврядування; 

· облік і контроль – “без управління, регулювання і контролю 
самоврядування перетвориться в анархію”. 

Чи, наприклад, необхідні організаторські знання учні отримують на 
заняттях гуртка “Школа організованості” (5-9 класи). Заняття проводяться за 
спеціально розробленою програмою, що включає такі теми, як “Чи вмієш ти 
планувати”, “Самоконтроль і самооцінка” тощо. Учні знайомляться з 
основами планування, видами плану, вивчають питання економічного 
використання часу, саморегуляції діяльності. Засвоєння основ раціональної 
організації індивідуальної діяльності виступає передумовою розвитку 
колективної організованості, яка сприяє ефективному впровадженню 
учнівського самоврядування. 

Висловлюються критичні зауваження щодо того, ніби колектив обмежує 
свободу особистості, перешкоджає розвитку її індивідуальності. Проте в 
добре організованому колективі з налагодженою системою самоврядування 
забезпечується свобода і захист кожного його члена. Колектив, який 
об’єднує учнів з різними здібностями, але націлених на активну діяльність і 
творчість, створює в школі насичену духовну і емоційну атмосферу. 
Наявність у колективі розвиненої системи самоврядування робить його 
дієвим педагогічним засобом виховання, перешкоджає появі окремих 
угрупувань негативного спрямування, завдяки чому поліпшується морально-
психологічний клімат у класах, стиль стосунків у них, самопочуття дітей , 
їхня соціальна захищеність. 

Починати самоврядування необхідно зі створення команди (знайти і 
зібрати зацікавлених учнів), попрацювати з ними, з метою створення групи, 



яка зможе діяти спільно. Разом з ними створити проект самоврядування і 
почати його реалізувати в таких формах, які будуть прийняті школярами. 
Тому спочатку слід створити команду, а потім – органи самоврядування. 

У практичних справах проходить створення команди і організаторська 
робота – це лише фундамент, важливо створити в команді особливу 
атмосферу, систему цінностей. Учні будуть сприймати самоврядування не як 
суспільний тягар, а як своє особисте життя. Команда  повинна уміти 
впровадити свою ідею в життя, і не розбігтися в різні сторони при перших 
труднощах. Учні ведуть роботу разом з педагогами. Для створення команди 
необхідно деякий  час. 

Після створення команди,  вибрати модель, що найкраще підходить для 
неї. Визначити, якою буде модель самоврядування, як її треба 
впроваджувати, тобто потрібний план створення самоврядування. З цією 
метою розробляється проект учнівського самоврядування. Це і буде другий 
етап роботи.  

Розробка проекту стає загальною справою команди. У ньому повинні 
бути відповіді на важливі питання: які проблеми тієї чи іншої школи може 
вирішити створення учнівського самоврядування і яке місце займає 
самоврядування в шкільному житті? 

Третій етап роботи зі створення самоврядування складається з того, 
щоб заручитися підтримкою адміністрації, педагогів, учнів і батьків. 
Команда визначає, як знайти спільну мову з учнями, вчителями (зокрема, для 
педагогів можна влаштувати захист проекту учнівського самоврядування).  
Якщо робота на цьому етапі проведена на високому рівні, то навколо 
команди створюється актив учнів, надається допомога і підтримка з боку 
педагогів і батьків. Переходимо до четвертого етапу – нормативного 
закріплення учнівського самоврядування (повинні з”явитися шкільні 
документи, які визначають роль учнівського самоврядування, його структуру 
і повноваження). Зокрема, створюються і затверджуються положення про 
учнівське самоврядування, положення про шкільну раду чи раду лідерів 
(положення відображають не лише початковий проект, розроблений 
командою, але і ті поправки, які внесли до нього учасники шкільного життя  
при обговоренні). 

Наступний етап роботи – формування органів учнівського 
самоврядування (чи то будуть вибори, чи прийдуть активісти добровільно). 
Самоврядуванню необхідна досить чітка виборча система, адже головна 
задача виборів – навчити учнів вибирати усвідомлено. Школярі повинні 
навчитися голосувати за учнів, які здатні впоратися з роботою у системі 
самоврядування. Оскільки вибори – визначна подія в розвитку учнівського 
самоврядування, важливо, щоб це відчули учні.  

Для наочного ознайомлення з викладеним матеріалом можна скласти 
таблицю “ Етапи створення учнівського самоврядування” 

 



Назва етапів Короткий зміст 
1. Створення команди 
активістів 
 
 

Створити команду − значить зібрати навколо себе 
зацікавлених людей і навчити їх працювати разом. 
Створення команди проходить в практичних справах. 
Роботу ведуть учні разом з педагогами. Команда має бути 
згуртованою,  оскільки без неї не буде дієвого 
самоврядування. 
 

2. Розробка проекту 
учнівського 
самоврядування 
 

Визначення моделі самоврядування для даної школи, 
шляхів її впровадження. Розробка плану дій зі створення 
самоврядування, де мають бути відповіді на важливі 
питання: чим буде займатися самоврядування і які 
повноваження йому потрібні. Розробка плану дій зі 
впровадження самоврядування, де кожна дія розписана в 
часі. 
 

3. Підтримка 
самоврядування 
адміністрацією, 
педагогами, учнями і 
батьками 

Мета роботи – заручитися підтримкою, а вона залежить 
від того, яку позицію займають активні учні. Створення 
ативу учнів, групи надання підтримки і допомоги з боку 
педагогів та батьків.  
 

4. Нормативне закріплення 
учнівського 
самоврядування 
 

Затвердження шкільних документів, які визначають 
структуру і повноваження органів учнівського 
самоврядування. 
 

5. Формування органів 
учнівського 
самоврядування 

При створенні системи самоврядування, коли в неї 
приходить команда активістів, вибори не відбуваються, 
оскільки в такі органи входять добровільно. 
Самоврядуванню потрібна досить чітка система: вибори  
чи набір добровільних активістів.  
Схема шкільних виборів: делегування, прямі вибори, 
непрямі вибори. 

 

У Зориківській середній школі Міловського району Луганської області 
учнівське самоврядування є важливою частиною демократичних процесів, 
які відбуваються,  як у школі,  так і в суспільстві в цілому.  Діяльність 
учнівського самоврядування сприяє згуртуванню шкільного колективу, 
розвитку громадської думки, процесу соціалізації особистості. 

У школі створено власну систему виховної роботи, яка грунтується на 
традиціях і тісно пов”язана з особливостями навчально-виховного процесу, 
потребами села. З 1987 року школу очолює Чубар Валентина Василівна; 
заступник директора з навчально-виховної роботи – Прядкіна Тетяна 
Іванівна, заступник директора з виховної роботи – Рубан Олена Миколаївна. 
Працює у школі 17 вчителів, навчається 162 учня. 

Система виховної роботи зорієнтована  на особистість дитини як 
відправний компонент і кінцевий результат. Шкільна республіка ТЕМП 
(талановите, ерудоване, молоде покоління) зародилася в 1990 році. За десять 
років система учнівського самоврядування змінювалася й  
удосконалювалася. На сучасному етапі сформована своєрідна модель 
шкільного самоврядування, яку розглянемо детальніше. 



Очолює шкільну республіку Президент, який обирається на загальних 
зборах (конференції) таємним голосуванням.  

Шкільна республіка об’єднує учнів 5-11 класів. Як підрозділ діє 
об’єднання молодших школярів “Країна Барвінкова”. Шкільна республіка 
має свої символи, традиції. Виконавчим органом шкільної республіки є Рада 
міністрів, до складу якої входять міністри, що очолюють 6 центрів, і лідери 
класних колективів.  

Діють такі центри: 
· навчання і творчості; 
· центр культури і відпочинку; 
· центр спорту і туризму; 
· центр преси та інформації; 
· центр роботи з молодшими школярами; 
· центр дисципліни і порядку. 
Допомагає учням в організації життя школи педагогічний колектив, 

робота якого зорієнтована на згуртування шкільного колективу, на розвиток 
громадянської думки, на співтворчість та співробітництво. 

У перспективі для подальшого розвитку учнівського самоврядування в 
школі є низка передумов: 

· стійкі традиції учнівського самоврядування; 
· зацікавленість педагогів-ентузіастів, які захищають права дитини на її 

участь у суспільному житті; 
· бажання підлітків займатися соціально значущою діяльністю; 
· розвиток і вдосконалення методичної бази учнівського 

самоврядування; 
· розвиток форм і методів організації суспільної життєдіяльності учнів, 

що відповідає природі дитинства та інтересам сучасних підлітків. 
 

СТРУКТУРА ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗОРИКІВСЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учні 1-4 класів об’єднані в “Країну Барвінкову”.  
У Країні свої традиції, закони, символіка.  
Основні закони, за якими живуть жителі  Барвінкової країни: 
1. Будь добрим, поважай і люби рідних, близьких людей.  
2. Добре навчайся, працюй, займайся спортом. 

Рада школи 

Педагогічна рада Методичне 
об’єднання 

класних 
керівників 

Шкільне самоврядування 

Країна Барвінкова 
( 1 – 4кл. ) 

Шкільна республіка 
ТЕМП 



3. Розвивай власні здібності і таланти. 
4. Завжди допомагай товаришам, виручай у важку хвилину.  
5. Поважай національні традиції, вивчай історію України. 
Традиційні свята  “Країни Барвінкової”: 
· Свято Барвінчат; 
· Народознавчі свята; 
· Козацькі  розваги; 
· “Тато, мама і я – спортивна сім’я”; 
· “Поклик джунглів”; 
· Бал відмінників; 
· Свято квітів; 
· Свято врожаю; 
· Свята “Моя родина – Україна”, „Я – громадянин України”; 
· Конкурс малюнків і віршів “Моє село, для мене ти єдине”. 
Справи жителів “Країни Барвінкової”: 
· шефство над ветеранами ВВВ, престарілими, самотніми мешканцями 

села; 
· догляд за братськими могилами та обелісками; 
· збір матеріалу для музею “Революційної, бойової та трудової слави сіл 

Зориківки та Півнівки”; 
· участь у конкурсі “Учень року”; 
· трудові десанти із впорядкування території школи, села, надання  
допомоги СТОВ “Дружба – 3” у видовій прополці. 
Творчий колектив працює на перспективу – виховує творчу особистість, 

озброєну, крім глибоких різнобічних знань, ще й уміннями, потрібними в 
державі, що прямує до ринкової економіки. 

Як уже зазначалося, створюються і затверджуються положення про 
учнівське самоврядування, а отже, наводимо один із документів, що 
визначає роль учнівського самоврядування Зориківської середньої школи. 

 
СТАТУТ ШКІЛЬНОЇ РЕСПУБЛІКИ ТЕМП ЗОРИКІВСЬКОЇ СШ 

1. Загальні положення 
1. Головною метою шкільної республіки є розвиток духовності, 

соціальної активності учнів, виховання в них почуття власної гідності, 
надання можливості виявити себе у громадській діяльності. 

2. Завдання учнівського самоврядування: 
· сприяти виробленню в учнів почуття господаря своєї школи; 
· формувати вміння співпрацювати на принципах рівності та 

демократизму; 
· виховувати громадянина, що гармонійно поєднує в собі духовне 

багатство, моральну чистоту та фізичну досконалість; 
· розширювати діапазон діяльності дорослих і дітей – членів єдиного 

колективу, створювати умови для їх співдружності, творчого пошуку. 



3. Діяльність органів самоврядування носить демократичний, 
гуманний характер, спрямований на формування в дітей національної 
свідомості, духовності, патріотизму, основ моральності, фізичної 
досконалості, працелюбності, вірності ідеям незалежної і соборної України. 

СТРУКТУРА  
УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗОРИКІВСЬКОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В основу всіх відносин в цій школі покладено ідеї педагогіки співпраці, 

яка виключає авторитарні методи, сприяє взаєморозумінню і оптимізації 
навчально-виховного процесу на підставі спільної роботи вчителів та учнів, 
спрямованої на досягнення мети освіти – розвитку особистості. 

Задачі педагогічного колективу полягають у тому, щоб: 
· сформувати в особистості демократичну культуру, здатність 

висловлювати власні думки; 
· стимулювати пізнавальну активність та творчий підхід до справи; 
· виховувати почуття господаря своєї школи, відповідальність за 

доручену справу; 
· передавати дітям організаторський досвід й формувати в них якості 

організатора; 
· залучати учнів до самоуправлінської діяльності та роботи органів 

колективу. 
Учнівське самоврядування шкільного колективу виховує в школярів 

відповідальне ставлення до навчання як громадського обов’язку, 
дисциплінованість, почуття господаря, розвиває критичність і 
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самокритичність, формує навички здорового способу життя, організовує 
дозвілля учнів. 

Участь у самоврядуванні допомагає учням реально оцінювати свої 
можливості і набуті організаторські вміння й навички. Кожний член 
шкільної республіки переконаний в тому, що всі намічені справи будуть 
зроблені й належним чином оцінені.  

Члени шкільної республіки є безпосередніми учасниками розв’язання 
проблем села та організаторами його громадського й культурного життя. 
Президент шкільної республіки представляє інтереси школи на засіданнях 
виконкому сільської Ради і комісії у справах неповнолітніх. 

Випускники школи в самостійному житті намагаються не зрадити тим 
принципам, які стали для них головними під час навчання. Вони 
допомагають в організації дозвілля учнів, у роботі гуртків, беруть участь у 
спортивних змаганнях, фестивалях мистецтв. 

Історія шкільної республіки нараховує 4 президенти. Три з них 
закінчили вищі навчальні заклади і працюють на керівних посадах у різних 
містах України. 

Більшість випускників школи після закінчення навчальних закладів 
повертаються в село. Сільський голова, директор СТОВ “Дружба – 3”, 
головні  спеціалісти, два сільських лікарі, дев’ять учителів – випускники 
школи, яка дійсно є центром духовної культури села, куди із задоволенням 
ідуть діти, їхні батьки, односельці. 

Отже, самоврядування захищає права дитини, дає можливість учням 
висловлювати власну думку, брати активну  участь в житті як класу, так і 
школи в цілому, виховує незалежність, почуття власної гідності. 
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