
Учнівська Рада « Спілка шкільних друзів » 



1.Формувати 
почуття 
відповідальності 
за ухвалене 
рішення 
 
 

2.Організувати 

діючу систему 

зв'язку з 

учнівськими 

рухами й дитячими 

громадськими 

організаціями 

3. Розвивати в учнів 

лідерські якості й 

уміння управляти 

собою. 

 

 

 

Мета: розвиток творчих здібностей учнів,  активізація пізнавальної 

діяльності шляхом самовираження та самореалізації. 

Форми та методи роботи відділу: 
Літературно – мистецьки  вечори; концертні, розважальні, тематичні  

програми; тренінги, флеш-моби, дебати, конференції; виставки; проектна 
діяльність. 

Задачі: 



 

1. Формувати вміння 

отримувати й обробляти 

інформацію, аналізувати, 

робити висновки, 

проводити соціологічні 

опитування,  оцінювати 

події, які відбуваються в 

школі, країні, світі 
 

 
2. Сприяти розвитку 

журналістських 

здібностей в учнів; 

умінню якісно й 

вірогідно піднести 

інформацію цікаву для 

оточуючих  
 

3. Організувати 

діючий зв'язок зі ЗМІ 

шляхом випуску 

шкільної газети, 

участі у різноманітних 

тематичних конкурсах  

Мета: розвиток навичок  збору , обміну  й редагування  інформації; 

формування професійних якостей  та творчих здібностей особистості.  

Форми та методи роботи відділу: 
Прес - конференції, випуск шкільної газети; тренінги; соціологічні опити, 

анкетування; інформаційні вісники; конкурси плакатів, малюнків, 
стінгазет; оформлення стендів проектна діяльність; 

Задачі: 



 

 

1. Удосконалювати знання 

про історію нашого краю, 

здійснювати активну 

екологічну діяльність 

 

 

 

 
2. Розвивати інтерес до   

спортивного життя 

школи та міста 

 

 

 

 

3.Організовуати  зустрічі 

з лікарями міського 

центру « Здоров'я», 

виховувати шанобливе 

ставлення до здорового 

способу життя  

Мета: формування екологічної культури та навичок  здорового способу 

життя. 

Форми та методи роботи відділу: 
Спортивні змагання, конкурси, виступи агітбригад,  акції, проекти, випуск 
стіннівок, альбомів,  природоохоронна діяльність, упорядкування клумб, 

догляд за зеленими насадженнями, « Макулатурнір».   

Задачі: 



 

1. Залучувати дітей, які 

потребують соціального 

захисту, до продуктивної 

творчої роботи. 

  
 

 
2. Організувати роботу 

щодо проведення 

благодійних заходів 

 

 

 

3. Проводити та приймати 

участь у  традиційних 

обласних, міських та 

шкільних заходах. 

 

   

Мета: Формування толерантності світогляду,  гуманного відношення 

один до одного,  відчуття взаємодопомоги і взаємопідтримки  

Форми та методи роботи відділу: 
Акції « Милосердя», тижні « Від серця до серця», благодійні концерти, 
тренінги, творчі виставки, конкурси плакатів малюнків, віршів, казок; 

волонтерська робота. 

Задачі: 



 

1.Організувати діючу 

систему контролю 

чергування по школі й 

зовнішнього  вигляду 

учнів. 

 
 

 
2. Проводи  заходи 

спрямовані на розвиток 

інтелектуальних 

здібностей. 

 

 

 

3. Сприяти усвідомленню 

соціально значущості 

праці, самореалізації за 

умовах ринкових 

відносин 

Мета: Формувати  свідоме ставлення до навчання, осмисленого вибору 

професії, розвивати громадянську активність 

Форми та методи роботи відділу: 
 інтелектуальні ігри, програми, вікторини, предметні тижні, « ярмарок 

професій»; профорієнтаціонні плакати, заходи;інтелектуальні КВК; 
інформаційні тематичні  вісники, дебати.   

Задачі: 



 

1.Вивчення історії 

рідного краю в період 

Великої Вітчизняної 

війни. 

 
 

 
2. Проведення 

пошукової роботи. 

Розвиток 

волонтерського руху. 

 

 

 

3. Проведення 

тематичних заходів щодо 

формування 

патріотичного виховання.   

Мета: виховання  свідомого громадянина своєї держави. 

 
Форми та методи роботи відділу: 

 виховні години, тимурівська робота, операція « Обеліск», акція                                               

« Поздоровлення ветерана»,  екскурсії до музею, подорожі, акція« 
Милосердя», кругли столи, зустрічі з ветеранами Великої вітчизняної війни  

 

Задачі: 



Методичне 
засідання  

Мета: знайомити з 
новими формами 
та методами 
роботи; формувати 
вміння  планувати, 
організовувати, 
аналізувати. 

Форми 
проведення: 
лекція, 
бесіда,диспут, 
елементи 
тренінгу, ділові 
ігри,                                                         
« мозковий 
штурм»  т.д. 

Творче 
засідання  

Мета:розвивати 
пізнавальну 
активність, 
формувати 
комунікативну та 
творчу 
компетентності . 

Форми 
проведення: 
тренінги, рольові 
ігри, тести, ігри            
« Данетки», 
«Асоціації » 

 

Аналітичне 
засідання  

Мета: формувати 
вміння  аналізувати 
організацію та 
проведення 
шкільних та 
позашкільних 
заходів; об'єктивно 
оцінювати  себе та 
оточуючих 

Форми 
проведення: 
анкетування, 
соц.опит, перегляд 
відео фрагментів 
проведеного заходу, 
звіт, диспут, 
тестування  



Учнівське  
Самоврядування   

Адміністрація  
Вчителі – 
куратори  

Шкільні та 
громадські 
організації  

Батьки   


