
Звіт про роботу педагога-організатора Тарасюк Дар’ї Геннадіївни 

за І семестр 2021-2022 н. р. 

Самоврядування – спосіб організації життя колективу, що передбачає 

активну участь дітей (на основі взаємодії з педагогами) у прийнятті і виконанні 

рішень для досягнення суспільно значущих цілей. Сьогодення вимагає 

формування нового покоління лідерів, здатного бути зразком адаптивної 

поведінки, вміти приймати виважені рішення, створювати атмосферу 

взаємоповаги, творчості, креативності і взаєморозуміння. Ефективний процес 

формування лідерських якостей простежується у системі учнівського 

самоврядування при умові наявності чіткої структури учнівського 

самоврядування та відповідною технологією його роботи (урахування 

особливостей і розвиток мотивації лідерства гімназистів; забезпечення 

цілеспрямованого розвитку лідерських якостей шляхом організації учнівського 

колективу, самоврядування та школи лідерів; створення розвивального 

середовища та гуманних партнерських відносин суб’єктів виховання). 

У 2021-2022 навчальному році організація учнівського самоврядування в 

Новогуйвинській гімназії керується Конституцією України, законами України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими підзаконними 

нормативно-правовими актами у галузі освітньої діяльності, Статутом 

Новогуйвинської гімназії та Положенням «Про учнівське самоврядування в 

Новогуйвинській гімназії». 

Метою учнівського самоврядування в Новогуйвинській гімназії є 

підготовка учнівської молоді до активної участі в демократичному управлінні 

суспільством, згуртування гімназистів на корисні та добрі справи, виховання в 

них активної життєвої позиції та формування кращих якостей громадянина 

України, а також захист прав та законних інтересів. 

Цілями учнівського самоврядування Новогуйвинської гімназії є: 

1) сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу; 

2) формування почуття відповідальності та свідомого ставлення до 

участі кожного гімназиста у вирішенні важливих справ гімназійного життя; 



3) об’єднання зусиль учнівського колективу з педагогічним та 

батьківським колективами, а також громадськості щодо розвитку 

Новогуйвинської гімназії та удосконалення навчально-виховного процесу; 

4) сприяння реалізації інтересів, можливостей, бажань гімназистів, їх 

навчальної, наукової, творчої, спортивної та іншої діяльності; 

5) формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління 

Новогуйвинської гімназії; 

6) розширення колегіальних форм управління Новогуйвинської гімназії; 

7) підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з 

організацією навчально-виховного процесу; 

8) організація співробітництва з позашкільними об’єднаннями, 

установами та організаціями міста та області. 

Основними завданнями учнівського самоврядування Новогуйвинської 

гімназії є: 

1) підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, 

громадськістю, державними, комунальними та приватними інститутами; 

2) визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку 

Новогуйвинської гімназії та сприяння організаційно-педагогічному 

забезпеченню освітнього процесу; 

3) формування виховного середовища; 

4) формування в учнів організаторських вмінь, підвищення соціальної 

активності молодого покоління; 

5) створення належного учнівського клімату в Новогуйвинській гімназії; 

6) сприяння духовному, фізичному розвитку гімназистів та набуття ними 

соціального досвіду; 

7) підтримка учнівських ініціатив щодо вдосконалення навчання та 

виховання гімназистів, їх творчих пошуків і дослідно-експериментальної 

роботи; 

8) сприяння організації дозвілля та оздоровлення гімназистів; 

9) стимулювання морального та матеріального заохочення гімназистів, 



сприяння пошуку, підтримки обдарованих учнів; 

10) розвиток власного «Я» кожного гімназиста, допомога учням знайти 

себе в колективі, самовизначитись; 

11) зміцнення партнерських зв’язків між родинами гімназистів та 

Новогуйвинською гімназією з метою забезпечення єдності навчально- 

виховного процесу. 

Згідно рішення педагогічної ради «Ключові компоненти ефективної 

виховної моделі гімназії з позиції формування цінностей Нової української 

школи» від 12.01.2018 р. та з метою активізації діяльності органів учнівського 

самоврядування через широке залучення ініціативних учнів, лідерів у гімназії 

розпочато роботу з впровадження моделі самоврядування «Ліга лідерів» в 

рамках виховної системи «Нова школа: 10 кроків до успіху» з урахуванням 

позицій формування цінностей Нової української школи. 

Учнівське самоврядування в 

Новогуйвинській гімназії – Ліга 

Лідерів, є формою прояву 

активності гімназистів, засобом 

життя учнівського колективу та 

прикладом творчої самореалізації 

особистості. 

Початковий ступінь учнівського самоврядування в Новогуйвинській 

гімназії здійснюється на рівні класу, вищий – на рівні Новогуйвинської гімназії. 

Уся робота Ради лідерів 

реалізувалася через проєкт «Дитячо-

юнацьке об’єднання», який складається з 

відповідних модулів, а саме 3 складові: 

«Добрик-патріот» (1-4 класи), «Майбутнє 

України» (5-8 класи), «Нове покоління» (9-

11) класи. 

 



Вищим органом організації учнівського самоврядування в 

Новогуйвинській гімназії є учнівська конференція, яку скликають раз на рік. 

Виконавчим органом врядування є Рада Лідерів, яку обирають на засадах 

вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом гімназії. 

Члени ради лідерів Новогуйвинської гімназії: 

1) представляють інтереси класних колективів, які їх висунули; 

2) беруть участь у засіданнях ради та у роботі секторів, інших 

структурних органів (підрозділів); 

3) приймають рішення та виконують їх; 

4) дають доручення членам учнівського самоврядування і контролюють 

їх виконання; 

5) опрацьовують ініціативи та пропозиції учнівського колективу класу 

(класів), окремих гімназистів з питань функціонування учнівського 

самоврядування і представляють їх на засіданні ради лідерів; 

6) є безпосередніми учасниками підготовки та проведення різних 

навчально-виховних, культурно-масових та спортивно-оздоровчих заходів, 

конкурсів, акцій тощо; 

7) звітують перед учнівським колективом класу про роботу ради лідерів.  

Головними напрямками роботи Ради Лідерів Новогуйвинської гімназії є: 

1) сприяння освітній роботі; 

2) сприяння науково-дослідницькій роботі; 

3) сприяння культурно-освітній роботі; 

4) сприяння спортивно-масовій роботі; 

5) проведення позитивного дозвілля; 

6) волонтерський рух; 

7) правозахисна діяльність; 

8) екологічна діяльність; 

9) дисциплінарний контроль. 

Рада лідерів має президента Ліги. Президентом у 2019-2020 н. р. обрали 

Дзюбенко Ю., ученицю 9 класу Новогуйвинської гімназії.  



Президент Ліги Лідерів Новогуйвинської гімназії: 

 представляє Раду Лідерів безпосередньо у відносинах з іншими 

структурними підрозділами Новогуйвинської гімназії та поза її межами; 

 веде засідання Ради; 

 керує роботою Ради Лідерів, координує діяльність її органів; 

 спрямовує роботу Ради на виконання плану роботи, погодженого з 

адміністрацією гімназії; 

 має пріоритетне право парламентської ініціативи чи пропозиції; 

 здійснює контроль за виконавчою дисципліною членів ради; 

 звітує перед загальними зборами учнівського колективу гімназії про 

виконання Плану роботи ради лідерів; 

 представляє Новогуйвинську гімназію у зносинах з органами учнівського 

самоврядування інших закладів загальної середньої освіти. 

Рада Лідерів складається з 8 секторів, кожен сектор відповідно має свій 

проєкт та шляхи його реалізації: 

 Навчально-пізнавальний сектор (проєкт «Крок до успіху») здійснює 

роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання; 

бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів; 

забезпечує простір для ініціативи, творчості, самодіяльності учнів у навчально-

пізнавальній діяльності.  

 Інформаційний сектор (проєкт «Світ журналістики») забезпечує 

гласність у діяльності органів учнівського самоврядування; сприяє підвищенню 

інтересу гімназистів до життя гімназії; систематично подає інформацію про 

виконану роботу та події в гімназії на сайт гімназії та сторінку Facebook тощо. 

 Сектор «Дисципліни і порядку» (проєкт «Права та обов’язки») надає 

допомогу педагогічному колективу з питань дотримання гімназистами 

дисципліни, Правил для учня (учнів), правил внутрішнього розпорядку, 

положень Статуту Новогуйвинської гімназії; здійснює контроль за 

дотриманням у гімназії прав та обов’язків здобувачів освіт, вимог охайності та 



зовнішнього вигляду; здійснює пропагандистську роботу, спрямовану на 

збереження гімназистами навчальної матеріально-технічної бази гімназії.   

 Сектор «Культури і дозвілля» (проєкт «Я – особистість») сприяє 

організації естетичного виховання та розвитку творчих здібностей гімназистів; 

залучає до організації змістовного дозвілля та відпочинку; організовує 

відзначення традиційних загальногімназійних свят та свят народного 

календаря; здійснює спільні культурно-виховні та культурно-мистецькі заходи; 

готує та презентує творчі виставки гімназистів.  

 Спортивно-оздоровчий сектор (проєкт «Новій Україні – здорова 

молодь!») сприяє забезпеченню повноцінного фізичного розвитку гімназистів; 

пропагує здоровий спосіб життя; залучає гімназистів до спортивно-масової та 

фізкультурно-оздоровчої роботи тощо.  

 Сектор «Патріот» (проєкт «Відкриймо серця для добра») сприяє 

організації проведення спортивно-туристичних заходів, змагань, зльотів; сприяє 

підготовці учнівських команд до участі  у змаганнях з туризму; організовує та 

проводить навчально-тематичні екскурсії, спрямовані на виховання дбайливого 

ставлення до пам’яток історії, культури, природи; здійснює координацію 

роботи волонтерських загонів по класах.  

 Сектор «Захисту прав дитини» (проєкт «Делегати дитячих прав») 

забезпечує захист прав та законних інтересів гімназистів; бере участь у 

проведенні масових заходів з правових питань для учнівської молоді, 

благодійних заходів чи акцій; готує та проводить заходи з метою формування в 

гімназистів життєвих позицій: жити та діяти за принципами гуманізму, 

милосердя, людяності.  

 Сектор суспільно-корисної праці (проєкт «Моя школа – мій дім»)  

проводить заходи, спрямовані на формування екологічної культури людини, її 

гармонійних стосунків з природою; контролює екологічну ситуацію на 

території гімназії; проводить виставки учнівських робіт на екологічну 

тематику, екологічні навчально-пізнавальні акції; залучає гімназистів до участі 

в районних та обласних екологічних акціях та конкурсах.  



Робота секторів за І семестр 2020-2021 н. р. 

Сектор навчально-пізнавальної діяльності: 

 Ознайомлення з положенням конкурсу «Клас року»; 

 Ознайомлення з сіткою гуртків та конкурсів за вибором у гімназії та 

залучення учнів до них;  

 Співпраця з науковим товариством «Ерудит» та участь гімназистів у 

написанні науково-дослідницьких робіт, олімпіад; 

 Проведення рейдів: «Перший урок», «Я   –   учень»,   «Я   –   гуртківець», 

«Запізнення на урок», «Щоденник», «Домашнє завдання». 

Інформаційний сектор:  

 Флешмоб #фільтруйінфу, який запустив Національний проєкт з 

медіаграмотності «Фільтр» Міністерства культури та інформаційної політики 

спільно зі Шведським посольством за підтримки МОН (уроки «Фейк не факт»); 

 Проведення Всеукраїнського онлайн-уроку з профорієнтації; 

 Зустріч з письменницею Світланою Штатською; 

 Проведення Національного тижня читання. 

Сектор захисту прав дитини: 

 Ознайомлення з пам’ятками «Права та обов’язки чергового класу», 

«Права та обов’язки чергового учня»; єдині педагогічні вимоги до учнів 

Новогуйвинської гімназії (програма «П’ять кроків»); проведення рейду 

«Рапортичка»;  

 Організація та проведення тижня прав людини; 

 Операція «Турбота» до Міжнародного дня людей з обмеженими 

функціональними можливостями. Лідери оформили стіну доброти «Наші серця 

проти насильства!»; 

 Акція «Повір у себе» в рамках шефського руху та роботи волонтерської 

групи «Ліги лідерів».; 

 Благодійна акція «Монетки дітям», метою якої був збір монет номіналом 

25 копійок, які вийшли з обігу, та перетворення їх на допомогу для онкохворих 

дітей; 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%83?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXm6KmzOKJimybJ30DBpZ--Spv9Rm1oPP4k4TScFueRmseHHkodWUX4ws9FwbgChUWNURMI3TAVo9XP3vr2iDeerklYrr36DtEFMFTIUWXjt4EG2dMqJiMkAAxt_f5_ktOfmxvJ-_ZpWgDzBOr_j4ohv279uXISRlj14h6EdX-Cew&__tn__=*NK-y-R


 Акція «Допомога» (збір коштів для учениці Озерненської гімназії 

Білецької Лізи, у якої 04 грудня згорів будинок). Зібрано 14779,40 гривень. 

Спортивно-оздоровчий сектор: 

 Ознайомлено з планом спортивно-оздоровчих заходів; 

 Створено команди «Вибір» та «Дружня сила», які захищатимуть честь 

гімназії на районних та обласних змаганнях;  

 Випуск стіннівок «Спорт у моєму житті»;  

 Допомога у підготовці та проведенні тижня здоров’я і спорту «Долина 

Олімпійського гарту»; 

 Сформовано команди, які представлятимуть гімназію на районних та 

обласних конкурсах ДЮП, «Молодь обирає здоров’я», військово-патріотичній 

грі «Сокіл-Джура»; 

 Проведено турнір з волейболу, присвяченому Дню Збройних сил України 

та турнір з футзалу, присвяченому новорічно-різдвяним святам. 

Сектор суспільно-корисної праці: 

 Лідери сектору суспільно-корисної праці активно долучились до акцій 

«Годівничка» та «Зимовий букет замість ялинки»; 

 Учні брали активну учать у конкурсах та акціях екологічного 

спрямування («Галерея кімнатних рослин», «До чистих джерел», «Плекаємо 

сад», «Дослідницький марафон», «Дотик природи», «День юного натураліста»); 

 Проведений ІІ Всеукраїнський урок доброти, присвячений Всесвітньому 

Дню захисту тварин; 

 30 жовтня у рамках екологічної ініціативи Президента України «Зелена 

країна» взяли участь в акції «Озеленення Планети». На території 

Новогуйвинської гімназії було висаджено 32 дерева. Алею посаджених берез 

присвятили 30-річчю Незалежності України. 

Сектор «Культури і дозвілля»: 

Лідери сектору «Культури і дозвілля»: 

 сприяли організації та проведенню свята зустрічі нового 2021-2022 

навчального року «Моя гімназія. Країна мрій»; 



 організували святкові привітання «Уклін тобі, учителю та рідна альма-

матер!» для вчителів та учнів гімназії; 

 разом з гімназистами активно долучилися до акції «Голуб Миру»; 

 сприяли долученню учнів до участі у різних конкурсах, як-от: «Чуття 

єдиної родини», «Моя Батьківщина – Україна», «Барви Полісся», «Паперовий 

світ», «Осінні фантазії», «Зимова казка», «Патріот-Fest» та інші і організували 

виставку дитячих робіт; 

 сприяли організації тижня козацької слави та дійства «Посвята у джури 

кращих гімназистів», що відбулася на свято Покрови Пресвятої Богородиці; 

 сприяли проведенню літературних уроків «Ну що б, здавалося, слова…» 

до Дня української писемності та мови; 

 до Міжнародного дня толерантності організували заходи «Толерантність 

врятує світ»; 

 організували захоплююче дійство «Миколай до нас іде». 

Сектор «Патріот» 

Робота сектору національно-патріотичного спрямування «Патріот» 

ґрунтується на засадах козацької педагогіки.  

Лідери долучились до творчої майстерні з виготовлення вітальних 

листівок до Дня захисників та захисниць України для воїнів ООС в рамках акції 

«Крила захисту». Усі творчі вироби, як колективне святкове вітання воїнам, 

були направлені на територію операції Об’єднаних сил. 

Лідери сектору підготували та провели уроки-реквієми: «80-ті роковини 

трагедії в Бабиному Яру», «Не голод, а геноцид», уроки мужності «А пам'ять 

священна» до Дня визволення України від нацистських загарбників у ході 

Другої світової війни та години спілкування «Герої завжди поміж нас». Також 

вони поклали квіти до пам’ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років та до 

Меморіалу Слави «Танк Т-34» у селищі Новогуйвинському. Була проведена 

Всеукраїнська благодійна акція «Happy Мяу для Мурчика». 

Учениця 11-А класу виборола ІІ місце в обласному конкурсі відеороликів 

«Обличчя моєї України», присвяченому 30-річчю Незалежності України. 



Рої «Отамани» та «Дружня сила» взяли участь в обласному онлайн-

конкурсі «Відун». Рій «Дружня сила» виборов ІІІ місце. В обласному онлайн-

конкурсі «Впоряд» рої «Отамани» та «Дружня сила» здобули ІІ місце. 

Лідери взяли участь у благодійній мистецько-патріотичній акції «На 

святого Миколая творча зірочка палає», яку організував благодійний фонд 

«Надія Є». Учні створили новорічні вітальні листівки для захисників України. 

Ці листівки передано до БФ «Надія Є» і відправлено Новорічним багажем для 

воїнів АТО Житомирської 95-ї ОДШБ України, які перебувають на передових 

позиціях нашої Батьківщини. Також приєднались до плетіння маскувальних 

сіток для воїнів АТО. 

Сектор «Дисципліни і порядку»: 

 Проведено засідання, на яких обговорювалися питання безпечного 

майбутнього людства; 

  Проведено «Урок із поліцейським»;  

 Організована виставка плакатів «Охорона дитинства – обов’язок 

кожного»;  

 Проведено практичні заняття за темами: «Правила гасіння пожеж від 

електричного струму»; «Регулювання дорожнього руху»; «Сигнал: Увага всім! 

«Обережно! Невідомий підозрілий предмет!»; 

 Ващук Ірина, учениця 8-А класу, стала учасницею Всеукраїнського 

конкурсу фото- та відеоробіт «Безпечна країна» (відео «Ми проти булінгу».) 

Учнівське самоврядування Новогуйвинської гімназії було активним 

учасником з’їздів обласного самоврядування. 12.10.2021 року Чос Андрій став 

учасником виїзного засідання учнівського самоврядування «Let’s just meet» у           

м. Коростишеві. 23.12.2021 року Чос Андрій та Дзюбенко Юлія взяли участь у 

засіданні обласної ради учнівського самоврядування за темою «Психологія 

лідера». 

До учнівського самоврядування залучені ті, хто користуються серед 

гімназистів авторитетом, вимогливі до себе й до інших, принципові в оцінці 

своєї поведінки і товаришів. Розподіл учнів по секторах проходить на вільній 



основі, кожна дитина має право вибору напрямку своєї суспільної діяльності. 

Активісти учнівського самоврядування з допомоги педагогічного та 

батьківського колективів навчаються самостійно мислити, аналізувати й 

оцінювати конкретну ситуацію з громадянських позицій, приймати розумне та 

виважене рішення; під час обговорення конкретних питань прислуховуватися 

до пропозицій активістів, довіряти членам учнівського самоврядування 

втілювати в життя не тільки свої поради, але й пропозиції активу; аналізувати 

поведінку і вчинки тих, хто часто порушує дисципліну та гімназійний режим. 

Раз у місяць Рада Лідерів збирається на засідання Ради, а також раз у 

місяць проводиться Школа Лідера, на якій проходять заняття з Лідерами 

секторів класів. 

Рівень громадської активності учнівського самоврядування на 

достатньому рівні. Можна виокремити значну консультативну та технічну 

допомогу органам учнівського самоврядування зі сторони педагогічного 

колективу. 

Ліга лідерів має на меті продовжувати активізувати роботу учнівського 

самоврядування, творчо підходити до організації своєї роботи, створювати 

сприятливі умови для самореалізації особистості відповідно до її здібностей та 

інтересів і підвищувати рівень вихованості та громадської активності учнів. 

 

Інформацію підготувала педагог-організатор                                  Тарасюк Д. Г. 


