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Тема: Принципи учнівське самоврядування. Моделі учнівського самоврядування. 
Мета уроку: Надати загальну характеристику учнівського самоврядування. Сприяти 
формуванню  знань учнів про учнівське самоврядування його роль у процесі 
соціалізаціїї особистості та громадського становлення школярів. Розвивати уміння 
вести дискусію, мати своє незалежне судження,аргументувати його,вміння 
вислухати опонента. Виховувати творчі здібності, критичне мислення та 
толерантність учнів. 
 
Обладнання: підручник Громадянська освіта 10 клас, автори: Васильків, Кравчук, 
Сливка) 
 
Матеріали уроку: 
Система самоврядування повинна сприяти реалізації інтересів, можливостей, 
побажань дитини, стимулювати його творчу ініціативу.Участь у самоврядуванні 
єсвоєрідною практичною частиною громадської освіти, коли дитина набуває 
навички роботи у колективі. Система самоврядування повинна осягнути та 
врахувати весь сектор суспільних та особистих інтересів, можливостей учнів. 

Законспектуйте права та обов`язки 
ОБОВ'ЯЗКИ: 

• Плани соціального розвитку школи, активна участь у шкільному житті; 
• Аналіз та підведення підсумків діяльності, оцінювання результатів,заохочування 

творчої ініціативи; 
• Розглядання правил виконання уставу школи та інших документів, які 

встановлюють взаємовідносини адміністрації з учнями. 
ПРАВА: 

1. Самостійно приймати рішення, які сприяють покращенню життя в учнівському 
колективі; 

2. Контролювати виконання правових, моральних, та естетичних норм; 
3. Реалізовувати інтереси; 
4. За необхідністю брати участь у класних зборах, педраді, батьківських зборах. 

 
Законспектуйте основні принципи учнівського самоврядування: 
Принципи самоврядування 
     В основу діяльності шкільного учнівського самоврядування покладено чотири 
основних принципи: 

Принцип відповідальності.  Всі учні несуть відповідальність перед Шкільним 
Парламентом, а Шкільний парламент несе відповідальність перед учнями гімназії. 

Принцип рівноправності та співробітництва.  Організація шкільного 
самоврядування діє на рівних правах з іншими організаціями та відстоює інтереси 
своїх членів, співпрацює з іншими організаціями. 

Принцип гласності.  Всі рішення органці самоврядування доводяться до 



загального відома, через органи друку. 
Принцип колективності.  Будь-яке рішення в організації приймається після 

колективного обговорення з урахуванням найрізноманітніших думок. 
  
 
 
Закони учнівського самоврядування 
   Закон правди.  Запам'ятай, правда потрібна не тільки тобі, але і людям, що 
оточують тебе. Будь правдивий! 
  
   Закон добра.  Будь добрий до ближнього, і добро повернеться до тебе. 
  
   Закон свободи.  Кожна людина має бути вільною. Відстоюючи свою правоту, не 
забувай про свободу іншої людини. 
  
   Закон пошани.  Хочеш, щоб тебе поважали, поважай людську гідність інших. 
  
   Закон турботи.  Перш ніж вимагати уваги до себе, прояви увагу до людей, які 
тебе оточують. Пам'ятай про їх інтереси та потреби. 
  
   Закон милосердя.  Тобі сьогодні добре, але поруч можуть бути люди, в яких 
сльози на очах. Не забувай про них. 
  
   Закон честі.  Згадуй про свою фізичну силу лише на одинці з собою. Пам'ятай про 
свою духовну силу, обов'язок, благородство, гідність 
 
 
  Домашнє завдання 
 
Запропонуйте кілька питань,які на вашу думку, можуть розглядати органи 
учнівського самоврядування. 
 
 
Свої конспекти надсилайте на електронну пошту: emiliya.karnakh@gmail.com  
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