
Громадянська освіта  
Група: № 24 
Урок № 11-12 
Дата:06.04.2021 
Тема: Взаємодія учнів, учителів, батьків, шкільної адміністрації в організації 
шкільного життя. Учнівське самоврядування. 

Обладнання: підручник Громадянська освіта 10 клас, автори: Васильків, Кравчук, 
Сливка) 

Матеріали уроку: 

У школі ми розвиваємо вміння спілкуватися, приймати рішення, критично мислити. 
Тут формується наш світогляд, моральні принципи та норми поведінки, ставлення й 
ціннісні орієнтації. У процесі шкільного життя ми навчаємося презентувати себе, 
відстоювати власну позицію, переконувати тощо. Школа загалом є моделлю тих 
відносин і процесів, які відбуваються в суспільстві. 

Необхідною умовою позитивного досвіду соціалізації в школі є сприятлива 
атмосфера взаємодії між учнями та вчителями, адміністрацією, батьками, громадою 
в організації шкільного життя. Вона передбачає, що всі учасники шкільного життя 
поважають одне одного, а всі важливі рішення обговорюються і приймаються всіма 
сторонами, яких ці рішення стосуються. 

Взаємодія всіх учасників у організації шкільного життя передбачає щоденну 
практику колегіального прийняття рішень, участі в органах самоврядування, 
розробки правил і процедур шкільного життя, що базуються на принципах поваги, 
рівності та недискримінації. 

Учасники є рівноправними партнерами і їх голос є рівноправним у прийнятті 
рішень, які стосуються життєдіяльності школи. Вони можуть спільно розробляти 
правила, що стосуються навчання, виховання, управління школою, брати участь в 
обговоренні й вирішенні побутових питань, матеріально-технічного забезпечення, 
питання харчування, дозвілля, напрямів співпраці з громадою. 

Шкільна громада буде успішною тоді, коли у школі не будуть боятися говорити про 
труднощі, а разом знаходити шляхи їх вирішення, тоді, коли будуть діяти принципи 
поваги до прав людини, діалогу. Для ефективного налагодження шкільного життя й 
залучення всіх учасників варто практикувати прозору й добре налагоджену 
комунікацію, обговорювати спільне бачення та планування розвитку школи. 

Ефективну участь усіх учасників у житті шкільної громади забезпечує демократичне 
врядування та управління школою. Термін врядування (governance) дуже близький 
до терміну управління (management), хоча в них і є тісний зв’язок, але їх потрібно 
розрізняти. «Врядування» використовується для того, щоб підкреслити відкритість 
шкіл і систем освіти, а термін «управління» — переважно для того, щоб підкреслити 
технічні й інструментальні аспекти врядування. Коли мова йде про врядування, то 
воно передбачає ведення переговорів, переконання, торгування, тиск тощо, оскільки 



немає повного контролю тих, на кого направлене керування. Коли ми говоримо про 
управління, то здебільшого це надання конкретних інструкцій та наказів на підставі 
сильної й законної влади. Для школи кращою формою є врядування, що робить її 
відкритою установою. 
    Шкільне самоврядування є прототипом самоврядування суспільства. Шкільний 
колектив, який складається з учнів, учителів й адміністрації, об’єднує низка 
спільних інтересів, вирішення яких потребує активності кожного та тісної співпраці. 
Задля реалізації власних прагнень ви об’єднуєтеся та створюєте органи 
самоврядування, що передбачено Законом України «Про освіту». Кожен шкільний 
колектив має власні традиції та звичаї, на основі яких і формуються засади 
шкільного й учнівського самоврядування. Тому немає конкретно визначених правил 
і структури шкільного самоврядування. Існують різні його моделі, але в кожному 
випадку воно створюється з певною метою, вирішує певні завдання, має свого 
голову, раду та дорадчі органи, свій статут і документи, якими регулюється. 

Законспектуйте таблицю з принципами учнівського самоврядування. 

 Домашнє завдання 
1. Запропонуйте кілька питань, які, на вашу думку, можуть розглядати органи

вчительського та батьківського самоврядування.
2. Оберіть  один принцип самоврядування, поясніть та представте іншим його

важливість.

Свої конспекти надсилайте на електронну пошту: emiliya.karnakh@gmail.com 
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