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Формування ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення особистості 

неможливе без широкого залучення учнів до управління училищними справами, через 

діяльність в органах самоврядування. 

З метою об’єднання зусиль педагогічного та учнівського колективів для добрих і 

корисних справ, щоб зробити життя закладу освіти змістовнішим і цікавішим, в училищі 

продовжує працювати  Учнівське самоврядування . 

Головним завданням якого є формування і розвиток соціально активної, гуманістично 

спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям 

національної самосвідомості. 

Так, 19.09.2019 року відбулося засідання лідерів учнівських груп з метою обрання їх  

до складу учнівського самоврядування. 

В 2019-2020 н.р. керівний склад УС наступний: 

1. Лідер учнівського самоврядування – Тодорова Анна  

2. Заступник лідера учнівського самоврядування – Ніколаєнко Тетяна  

3. Радник інтелектуального центру – Кривець Олександр  

4. Радник центру Здорового способу життя – Міщенко Антон  

5. Радник центру дисципліни та порядку – Лазебна Владислава  

6. Радник інформаційного центру – Почтарьова Катерина  

7. Радник центру молодіжного дозвілля – Рожина Марія  

8. Радник шефського центру – Матузна Аліна  

Учнівське самоврядування училища почало працювати плідно і підходити творчо до 

справи з вересня місяця. 

19.09.2020 року з нагоди Всесвітнього Дня Миру, самоврядування на асфальті біля 

закладу освіти зобразили символ миру – голубів. 

 

  

З нагоди Дня вчителя УС виготовило привітальну стіннівку. 

Також спільними зусиллями адміністрації закладу освіти 

та УС було організовано три дискотеки, де учні мали 

змогу познайомитися в неформальній обстановці та 

провести своє дозвілля. Окрім цього самоврядування 

залучилося до Свята Осені, в якому брали участь. 

 

 

 

 

 

 



14.11.2020 року соціальний педагог разом з Бережним Б., відвідали збори Сумської 

обласної ради лідерів учнівського самоврядування в  училищі м. Ромни. 

 

 
Також самоврядування було залучене психологічною службою до проведення акції 

«16 днів проти насильства». 

З нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю (3 грудня) учнем гр. № 15, 

Бідоленком В., який також включений до самоврядування, проведена просвітницька 

бесіда #НАРІВНІ для учнів І-ІІІ курсів. 

 
5.12.2019 року учнівським самоврядуванням була проведена благодійна акція «4 

лапи», присвячена Міжнародному дню волонтера. За зібрані кошти учнів купили корм 

для бездомних тварин та передали у Сумський притулок для тварин.  

 

 
 



 
 

З нагоди Дня пам’яті студенток, розстріляних у Монреалі у 1989 році,  06.12.2019 

року психологічна служба разом с УС провели акцію «Біла стрічка». 

 
 

18.12.2019 року, учнівське самоврядування відвідало дітей у центрі соціально-

психологічної реабілітації дітей області та привітали з наступаючими святами. 

 

 
 

Також учнівське самоврядування взяло активну участь і підготовці та відкритті 

Центру Кар’єри 26.12.2019 року. 



 
 

Цьогоріч самоврядування підійшло креативно до привітання педагогічного та 

учнівського колективів з Новим роком. Вони зробили з різних фото ялинку. 

 

 
 

Окрім всіх вищеперелічених заходів, учнівське самоврядування не забувало робити і 

добрі справи. Вони збирали кошти для онковорих дітей. 

 

 



Самоврядування – це постійні реальні справи, взаємозв’язок між учнями, 

викладачами, майстрами в/н та адміністрацією закладу освіти. Учнівське 

самоврядування робить життя училища змістовним, насиченим, цікавим. З даною 

моделлю учнівського самоврядування кожен учень здобуває не лише  знання, а й має 

змогу творчо розвиватися, брати участь в різноманітних заходах, удосконалювати в 

собі якості лідера, виховуватися в дусі патріотизму, добра та милосердя. У такому 

колективі кожен стає особистістю, навчається самостійно приймати рішення, 

допомагати іншим та придумувати й втілювати креативні ідеї. 


