
Самоврядування у ДНЗ  

«Маріупольський  

центр професійно-

технічної освіти» 





   Склад лідерів учнівського    

самоврядування 

 Голова Ради самоврядування – Коробкін Андрій (гр.№23) 

 Заступник Голови Ради  - Гаченко Валентин (гр.№29) 

 Секретар – Короход Олена (гр.№28) 

 Голова “Центру естетичного розвитку” – Астапова   

                                                                           Надія (гр.№39) 

 Голова “Центру науки” – Дудкевич Катерина (гр.№39) 

 Голова “Центру здоров´я” – Бик Владислав (гр.№13) 

 Голова “Прес-центру” – Васюкова Анастасія (гр.№28) 

 Голова “Центру Пам’ять” – Конєва Юлія (гр.№19) 



Метою Ради учнівського самоврядування є: 
 

Виховання громадянина України - носія національних цінностей та 

загальнолюдських надбань. 

 

 

Захист прав та інтересів здобувачів освіти   Центру на різних 

рівнях. 
 Всебічна реалізація здобувачами освіти своїх інтересів, здібностей і 

талантів, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей. 
 

  Створення умов для самореалізації учнівської молоді, залучення її 

до участі у  прийнятті рішень. 
 

Налагодження контактів, обмін інформацією, координація дій 

учасників ради та реалізація спільних проєктів. 
 
Розвиток творчого потенціалу здобувачів освіти, захист їх прав та 

інтересів, залучення до участі у громадському житті. 
 

Активізація процесу діяльності органів учнівського 

самоврядування на рівні Центру, участь молоді в прийнятті рішень. 
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Самоврядування в дії 



Інформаційний сектор 

• оформлення стінгазет; 

• висвітлення гурткової роботи; 

• випуск фотомонтажів та інформаційних 

бюлетенів; 

• організація та проведення круглих столів за 

участю лекторів; 

• допомога в організації  виставок технічної , 

декоративно-прикладної та фототворчості. 



Інформаційний сектор 



Навчальний сектор 
• допомогають невстигаючим здобувачам освіти, 

консультують  з різних предметів;  

• організовують рейди-перевірки успішності здобувачів 

освіти; 

• допомогають в організації додаткових занять;  

• допомогають  в організації роботи предметних гуртків;   

• контролюють зовнішній вигляд здобувачів освіти; 

• допомогають у проведенні інтелектуальних конкурсів, 

турнірів, предметних тижнів; 

•  узгоджують з педагогами та адміністрацією Центру спірні 

питання щодо атестації здобувачів освіти з різних 

предметів (стипендіальна комісія). 

 



Навчальний сектор 



Національно-патріотичний 
 сектор 

 
• Допомагають у створенні умов для популяризації кращих 

здобутків національної культурної і духовної спадщини, 

героїчного минулого і сучасного українського народу, підтримки 

професійної й самодіяльної творчості; 

• допомагають у проведенні заходів щодо відзначення 

тематичних державних, національних свят; 

• організовувують святкування пам’ятних дат видатних 

історичних діячів, письменників; 

•  допомагають в організаціїї відзначення релігійних свят 

(Покрова Пресвятої Богородиці, Різдво, Великдень); 

• допомагають у організації та проведенні заходів військово-

спортивного спрямування. 

 



Національно-патріотичний 
 сектор 

 



Трудовий сектор 

• сприяють трудовому вихованню здобувачів 

освіти; 

• заохочочують їх до різних видів суспільно-

корисної праці; 

• залучають здобувачів освіти до участі у 

громадських роботах щодо благоустрою 

території Центру; 

• розвивають у здобувачів освіти творче 

практичне мислення, працьовитоість й 

свідомість людини-праці. 



Трудовий сектор 



Сектор правопорядку 

• проводять спільну роботау зі штабом профілактики 

правопорушень  серед  здобувачів освіти; 

• слідкують за правопорядком, за дотриманням правил 

поведінки в Центрі; 

• контролюють  виконання внутрішнього розпорядку 

Центру та правил проживання у гуртожитку; 

• проводять спільну роботу з управлінням  гуманітарних 

питань 



Сектор правопорядку 



Спортивний сектор 

• допомогають в організації спортивніих заходів; 

• допомогають в організації лекцій і бесід щодо 

пропаганди здорового способу життя ; 

• сприяють залученню здобувачів освіти до 

спортивних секцій; 

• проводять різноманітні заходи: 

• пропаганда здорового харчування. 



Спортивний сектор 



Культмасовий сектор 

• проведення тематичних вечорів: «День профтехосвіти», 

«Новорічний концерт», «День закоханих», « Свято 8 Березня» 

тощо; 

• організація та проведення конкурсів «Козацькі забави», 

«Сокіл» («Джура») тощо; 

• проведення конкурсів художньої самодіяльності; 

• проведення конкурсів професійної майстерності; 

• організація та проведення тематичних заходів, диспутів та 

вікторин, українських вечорниць, організація зустрічей з  

громадськими організаціями; 

 



Культмасовий сектор 




