
 Учнівське самоврядування у позаурочній виховній роботі та 

змістовному дозвіллі учнів професійно-технічних навчальних закладів 

області 

 

Учнівське самоврядування є універсальною формою активності, яку 

можна з однаковим успіхом вважати як способом організації буття 

учнівського колективу так і чинником творчої самореалізації особистості. 

Воно має на меті через широко розвинуту систему органів самоуправління 

забезпечити включення учнів у різноманітну глибоко змістовну діяльність 

колективу; умови масового залучення учнів до організаторської роботи, до 

управління справами колективу; сформувати права і визначитися з 

обов’язками учнів; сформувати почуття господаря групи, навчального 

закладу, міста, держави… 

Ради учнівського самоврядування та Ради гуртожитків професійно-

технічних навчальних закладів Чернігівської області беруть активну участь у 

щорічних обласних-оглядах конкурсах виховної роботи та змістовного 

дозвілля учнівської молоді. 

Так, у лютому-квітні 2016 року з метою активізації національно-

патріотичного виховання, подальшої інтегрованості української культури в 

європейський простір, розвитку художньої самодіяльності учнів, музейної 

педагогіки, проведення моніторингу позитивного педагогічного досвіду на 

веб-ресурсах професійно-технічних навчальних закладів відбувся огляд-

конкурс позаурочної виховної роботи та змістовного дозвілля учнів 

професійно-технічних навчальних закладів області «Молодь за майбутнє». 

Ради учнівського самоврядування кожного навчального закладу під час 

огляду-конкурсу взяли участь у номінаціях: 

 - «Європейський світ», де бібліотекарі ПТНЗ області провели 17 

відкритих позаурочних заходів, спрямованих на розповсюдження ідей 

європейської інтеграції серед учасників навчально-виховного процесу. На 

заходах широко використовувався відеоматеріал, робота з книгою, 

інтерактивні виховні технології, які сприяли формуванню в учнівської молоді 

відкритості, толерантного ставлення до відмінних ідей, цінностей, культури, 

мистецтва, вірувань інших народів, спроможності сприймати українську 

культуру як невід’ємну складову загальнолюдської культури. 

На заходах в Чернігівських професійних ліцеї залізничного транспорту, 

будівельному ліцеї, центрі профтехосвіти учні спілкувались іноземними 

мовами; 

 - «Україна Незалежна»  - керівники гуртків художньої самодіяльності 

представили 16 творчих звітів, присвячених 25-річчу незалежності України.  

Керівники гуртків спільно з вихованцями підготували музично-

літературну композицію: «Гей, вдарте в струни кобзарі!» (Чернігівський 

центр професійно-технічної освіти), пісенний фестиваль «Україно, співаймо 

разом!» (Куликівський професійний аграрний ліцей), рок-концерт «Моя 

Україна шляхами Незалежності» (Чернігівський професійний ліцей 

деревообробної промисловості) тощо. Педагоги творчо та професійно 



підійшли до підбору репертуару відповідно до сценарію, створенню яскравих 

декорацій. Окремі виконавці і колективи художньої самодіяльності 

продемонстрували свій талант в різних жанрах і стилях музичного, 

танцювального, декламаторського мистецтва тощо.  

Оригінальність творчої ідеї, виконавський професіоналізм втілився у 

музично-театральній програмі «Одного разу під Черніговом…» 

(Чернігівський професійний ліцей побуту). 

На концерті у Щорському вищому професійному училищі лісового 

господарства були присутні представники місцевої влади, у Чернігівському 

професійному ліцеї залізничного транспорту, Прилуцькому професійному 

ліцеї – засобів масової інформації. 

 -  «Цікаве поруч»  - завідувачі музеїв, використовуючи експозиційні 

фонди та застосовуючи мультимедійні технології провели 5 позаурочних 

заходів, застосовуючи інтерактивні методи музейної педагогіки, що 

активізували в учнів інтерес до музею, вплинули на їх пізнавальну 

активність. 

Позаурочні заходи, творчі звіти сприяли вихованню національно 

свідомої особистості, формуванню патріотичних почуттів, виявленню та 

розвитку здібностей обдарованої молоді, реалізації музеями виховних 

можливостей, створенню позитивного іміджу професійно-технічних 

навчальних закладів. 



 

 

 

 

 

 


