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                  Для розвитку самостійності, виявленню лідерських якостей учнів  в школі 

організований учнівський орган самоврядування   Парламентська  республіка « 

Веселка»,яка створена в 10 квітня 2007 року , а в 2011 році до неї приєдналась  дитяча 

організація « Барвінкова країна», яка об’єднала   учнів 1 – 4 класів.  

Самоврядування учнів – це самостійність в прояву ініціативи прийняття рішення та його 

реалізація в інтересах свого колективу .  

 Шкільне самоврядування – це система , яка надає учням можливість приймати участь в 

управлінні школою . Розвиток самоврядування в школі допомагає  дітям відчути всю 

складність соціальних відношень , сформувати соціальну позицію , визначити можливість 

реалізації лідерських функцій. 

      Основним завданням  нашої організації є всебічна допомога керівництву школи , 

педагогічному колективу в досягненні спільної мети – глибокого засвоєння школярами 

основ наук, отримання необхідних навичок самореалізації учня в подальшому житті.   

Діяльність організації направлена на:  

- удосконалення життя колективу, розвитку активної особистості; 

- виховання відповідальності під девізом: «Зроби своє діло так, щоб шкільне життя 

було цікавим»; 

- активне залучення кожного учня в різноманітну діяльність 

Педагогічний колектив при створенні і роботі з учнівською організацією керується   

основні документами : Конституцією  України,  Законами України « Про освіту» 

,»Про загальну середню освіту»  , «Про охорону дитинства»  , «Декларацією прав 

людини», Устав школи, Правила для учнів, Положення про учнівський парламент, 

іншими  законодавчими актами України , рішенням педагогічної ради від 8 квітня 

2007 року 

         Учнівська організація «Веселка» - добровільна, незалежна організація учнів 1-11 

класів і дорослих, діє на базі загальноосвітньої школи №32 м. Дніпродзержинська. 

Складається з 2-х підрозділів: Парламент (5-11 кл.) і дитяча організація «Барвінкова 

країна» (1-4 кл.), налічує  215 членів , від 7 до 17 років.  

          Учнівський парламент є виконавчим органом учнівського самоврядування, 

призначений активно допомагати встановленню учнівського колективу, як  дійового 

засобу виховання учнів , формування у кожного із них свідомого та відповідального 

ставлення до своїх прав та обов’язків .  

         Президент вибирається один раз на рік , на початку нового навчального року  

таємним голосуванням . В виборах приймають участь  учні 8 – 11 класів .Вибори в  

депутатський корпус відбуваються по класам відкритим голосуванням ( 2 

представника від класу ). В депутатський корпус  вибираються найбільш активні , 
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дисципліновані учні , які користуються повагою у своїх  однокласників мають 

лідерські якості .  

Дитяча організація ПР« Веселка» ставить за мету зробити життя в школі цікавим та 

захоплюючим.  

Наша організація вирішує слідуючи задачі :  

- розвивати індивідуальні якості учнів через різноманітні форми позакласної  

діяльності ;  

- розвиток ініціативи та творчості учнів  в процесі колективних справ;  

- бути корисним оточуючим людям;  

- депутатський корпус приймає участь в організації   проведенні конкурсів , 

вечорів , заходів різного напрямку , є ініціатором КТС в школі  та на рівні 

класних колективів.  

             Учнівська організація      ПР «Веселка» має структуру , яка дозволяє охопити  всі 

сфери шкільного життя.  

              Прес-ценр – це координуючий центр всіх шкільних інформаційних служб 

займається  формуванням іміджу школи , збором інформації , обміном інформацією з 

різними організаціями. В школі в цьому році почала випускатися газета , яка ще не має 

своєї назви . В перших номерах газети об’явлений конкурс на кращу назву газети . 

              Центр права і порядку розробляє законодавчі документи ( статути, закони, тощо), 

контролюють і стежать за виконанням вимог внутрішнього розпорядку.  Розглядає 

порушення законодавчих актів, різних конфліктів. Стежить за збереженням шкільного 

майна. Члени цього центру входять до Ради профілактики, організовують зустрічі з 

представниками правоохоронних органів, ССД. Команда штабу «Живи, книго!» 

контролює збереження книжкового фонду школи. Також до цього центру відноситься 

агітбригада наркопосту, яка веде формування навичок здорового способу життя, 

контролює дотримання санітарно-гігієнічних норм. 

                Центр туризму і спорту організовує проведення змагань, спортивних свят, 

туристичних походів, експедицій, подорожей. Весело і завзято проходять спартакіада на 

галявині зльоту, «козацькі розваги». Нещодавно до цього центру приєдналась секція « 

пошукова» яка займається збором інформації  для шкільного  музею. Члени центру 

туризму і спорту є активними членами команди , яка працює над проектом « Моя країна – 

Україна».Члени парламентської республіки « Веселка» відвідали міста : Дніпропетровськ , 

Запоріжжя, Кременчук, Львів , Київ та інші.  

               Центр освіти і науки  займається збором інформації про учбовий процес, 

організовує конкурси , виставки з різних навчальних дисциплін , допомагає учням , що не 

встигають , надаючи їм консультації. При центрі працює екологічна бригада , яка 
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розробляє ї організовує роботу на екологічними проектами . В рамках екологічного  

проекту « Краса шкільного подвір’я»  перед школою розбиті клумби , які своєю красою 

приваблюють всіх мешканців мікрорайону .Наше подвір’я є найкращим серед шкільних  в 

Баглійському  районі.  

      До складу парламенту входить центр культури і дозвілля , який організовує 

проведення вечорів , свят , фестивалів, інтелектуальних ігор, конкурсів, виставок. 

Учасники ансамблю ложкарів « Посмішка» неодноразово були переможцями конкурсу « 

Віват талант!».Метою роботи центру є організація змістовного дозвілля через колективні 

творчі справи, відзначення традиційних народних свят, знайомство та пропаганда 

літературної творчості, організація позаурочної   діяльності .В школі організовано 

євроклуб «Меридіан», поширюється волонтерський рух( члени організації неодноразово 

організовували акції «Допоможи дитині» , виступали з концертами  в дитячому будинку.  

                 До складу шкільної організації входить дитяча організація «Барвінкова країна», 

яка об’єднує в єдиний колектив учителів, молодших школярів і батьків. «Барвінкова 

країна» допомагає молодшим школярам пізнати і освоїти світ, сприяє розширенню 

діапазону дитячих захоплень і є одним із універсальних засобів для розкриття і 

самореалізації кожної дитини. 

                 До організації,  за бажанням, вступають учні 7-10 років, які навчаються в 1-4 

класах. Метою об’єднання є:    

• Розвиток творчих здібностей дітей 

• Формування якостей громадянина 

• Вивчення історії рідного краю 

• Пошук шляхів вирішення екологічних проблем. 

          Організація «Барвінкова країна» має свою емблему, девіз, план роботи. До 

складу організації входить 4 загони: « Сонечко» , « Бджілка» , « Тополятко», « 

Калиновий рай». Кожен загін вибрав свій напрямок роботи :стежина доброти , стежина 

трудівниця , стежина природи, стежина мудрості. Уся виховна робота  в « Барвінковій 

країні» ведеться у формі гри. 

 
            За кожною комісією затверджений куратор з числа вчителів –предметників, які 

разом з учнями прагнуть до оновлення виховної роботи, відповідають за надання 

методичної допомоги органам учнівського самоврядування, учням-лідерам з проблеми 

організації цікавих справ, акцій, навчання учнівського активу. Працюють  за такими 

напрямками :  

• Згуртування колективу ;  

• Пошук оптимальних шляхів сумлінного навчання ;  

• Прогнозування і корекції самореалізації особистості. 
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Президент учнівського парламенту                          Куратори 
 
 
 

Депутатський корпус 
 
 
 
 

                                 Учнівський колектив 
 

                У нашій школі є всі умови для задоволення інтересів учнів,  можливість зацікавити та 

залучити дітей до креативних справ: 

-Випускається загально шкільна газета – блискавка. 

-Зміцнюються та розвиваються  шкільні традиції та свята: 

- «Ти вже першокласник, друже!»; 

- «Віват, 5 клас!»; 

- «День народження школи»; 

- Акція «Милосердя»; 

- «Осінній ярмарок»; 

- Посвячення в Барвінчата; 

- День матері та ін. 

-Президент і заступник президента є членами ради школи і ради профілактики. 

-Особливе місце в розвитку самоврядування відводиться чергуванню по школі. Господарем 

школи є черговий клас, який самостійно забезпечує порядок у школі. 

-В кінці кожного семестру підбивається рейтинг участі класів у загальноміських та шкільних 

заходах. 

- Учні беруть участь у проведенні предметних тижнів, місячників, конкурсів, змагань, 

масових заходів дозвілля серед учнівської молоді, виступають не тільки організаторами, але і 

членами журі. 

- Підбивають рейтинг успішності по класам. 

- Організовують акції: 

-  «Щастя на крилах»; 

- «Читаємо разом»; 

- «Ми – проти тютюнопаління та алкоголю»; 

- «Наш шкільний двір»; 

- «Птахи прилетіли» 

2. Подають інформацію до міської газети. 

3. Проводять анкетування та соціальні дослідження. 
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4. Беруть участь в заходах, пов’язаних з вихованням культури читання, бережливого 

ставлення до книги. 

5. Організовують трудові десанти. 

6. Приймають участь у проектах корисних справ. 

Діяльність Парламенту визначається принципами добровільності, гуманізму, самостійності і 

творчої активності. 

Члени організації мають право:  

• Вільно вступити і вийти з організації;  

• Подавати на обговорення різноманітні питання ;  

• Вибирати та бути обраним  в керівні органи організації:  

• Приймати участь в усіх справах закладу і самої організації;  

• Отримувати інформацію про роботу організації «Веселка»;  

• Відкрито висловлювати свою думку та розраховувати на повагу цієї думки іншими;  

Член організації повинен:   

• Дотримуватись Уставу та виконувати рішення організації;  

• Активно приймати участь в роботі організації , поважати думку колективу та його 

традиції;  

• Поважати права та враховувати інтереси інших членів організації ;  

Діти і дорослі мають в організації рівні права , будують свої відношення на основі 

взаємоповаги та творчості .  

Закони організації :  

• Єднання слова і діла ;  

• Дружби та товариства ,честі та совісті;  

• Турботи та милосердя .  

         Принципи :  

• Гармонічне об’єднання колективних і особистих інтересів в роботі ;  

• Гласність;  

• Добровільність;  

• Розвиток особистих здібностей кожного; 

Одним із напрямків роботи організації є робота над проектами . Кожен центр працює над 

програмою , яка включає 1 або 2  проекти. В цьому навчальному році Центр культури і 

дозвілля  працює над програмою « Від серця до серця», який включає три проекти :  

• «Родинний затишок»  

• « Поділись своїм теплом»  

• Давай дружити»  

Центр права і порядку –проекти :  
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• « Ми за здоровий спосіб життя. Зупинись доки не пізно.»  

• «Порядок в школі починається з тебе»  

Центр освіти і науки:  

• «Квітуче місто»    

• «Інтелектуальний марафон»   

 

 

 

Спеціально організована цінністо орієнтована спільна діяльність учнів та вчителів, та учнів , 

що сприяє формуванню у школярів системи правильних відносин до оточуючого середовища, 

до людини , суспільства праці, науки, мистецтва, природи самого себе. Участь у справах 

привчає бачити за своїми діями та вчинками відношення до суспільства , людей, розвиває у 

них здібність осмислювати життєві явища, усвідомлювати соціальну спрямованість своєї 

життєдіяльності. 

 

 

 

 

 

Результат – вільна особистість , гуманна , духовно багата , творчо і соціально 

активна , Креативна і мобільна в умовах  сучасності.   
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1. Загальне положення про учнівську організацію Парламентська 

республіка «Веселка» 

2. Гімн організації 
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5. Рекомендації адміністрації школи, вчителям, які підтримують   

     роботу органів дитячого учнівського самоврядування 

6. Обов’язки президента школи 

7. Структура організації Парламентська республіка «Веселка» 

8. Центр шефської допомоги. Структура дитячої організації 

«Барвінкова країна» 

9. Правила «Барвінкової країни» 

10.  Ділова гра «Хто ми: група, колектив, команда?» 

11.  Приклад цікавих організаторських справ ПР «Веселка» 

12.  Роздільне керівництво (різні стилі керівництва) 
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• «Осінній ярмарок на мікрорайоні» 

• «Зустріч з Міжнародною організацією «Вірне козацтво» 

• «День матері – родинне свято» 

• «Робота центру туризму і спорту» 

• «Центр освіти і науки» 

• «Школа  - мій рідний дім» 

• «Для майбутнього квітника» 
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Затверджено на засіданні 

учнівського парламенту 

15 квітня 2008 р. 

 

 

Загальне положення  

про учнівську організацію  

Парламентська республіка «Веселка» 

 

1. Учнівський колектив (парламент) є виконавчим органом 

учнівського самоврядування в школі, призначеним активно 

допомагати становленню колективу, а також як засіб 

виховання учнів, формування у кожного з них свідомого і 

відповідального відношення до своїх обов’язків і прав. 

2. Депутатський корпус і президент вибирається на початку року 

терміном на 1 рік, в депутатський корпус клас дає 2-х 

представників від кожного класу. 

3. Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори. 

4. Загальні збори проводяться 2 рази на навчальний рік. 

5. В депутатський корпус вибираються найбільш активні, 

дисципліновані учні 5-11 класів, які користуються 

авторитетом у товаришів та здібні пости за собою. 

6. Кількісний склад депутатського корпусу визначається 

загальними зборами, в залежності від кількості учнів в школі. 
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                      Гімн  
На добро і на надію  
 
 
 
Про калину пісня лине , до неба злітає .  
Гей, родина , Україна веселкою грає.  
Синє небо обіймає , золоті роздоли ,  
Нас чекає , зустрічає весела школа .  
 
Хай  у кожному серці , наче сонячна мрія. 
Заспіває веселка на добро і надію. 
 
Понад світом – диво цвітом  
Веселка іскриться , будемо дбати шанувати ,  
Прадавні криниці. 
Ярославові поради , Кобзареве слово ,  
Честь козацької громади,  
Солов’ їну мову .   
 
Хай  у кожному серці , наче сонячна мрія. 
Заспіває веселка на добро і надію. 
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Учнівська  організація 
Парламентська республіка « Веселка» 

 
 

В- веселі 
Е- енергійні 
С- сміливі                                    
Е- ерудовані 
Л- люб’язні 
К- креативні 
А- артистичні 
 
 
Мета : розвиток креативної              
особистості , потягу учнів до знань, 
залучення до життя школи.  
 
 
Девіз : як веселка обіймає землю і людей       
так  і ми турбуємось про  наших 
вчителів і про дітей .  
Постійно створюємо затишок у нашім 
ріднім домі , піклуємося про успішність 
і духовність в школі. 
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Пам'ятка педагогу – раднику 

 
 

1. Педагог – радник допомагає учням у 
найскладніших ситуаціях. 

2. Педагог – радник обирається органами 
учнівського самоврядування з числа вчителів, 
які бажають опікуватися учнівським 
самоврядуванням. 

3. Педагог – радник грамотно керує діяльністю 
органів учнівського самоврядування, рекомендує 
суспільно-значущі і цікаві колективні справи, 
залучає до самоврядування якомога більшу 
кількість учнів. 

4. На основі принципів педагогіки співпраці будує 
взаємини між органами самоврядування, 
колективами учнів і педагогів. 

5. Організовує постійний контроль за 
виконанням учнями єдиних педагогічних вимог. 
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Рекомендації адміністрації школи, вчителям, які 

підтримують роботу органів дитячого 
учнівського самоврядування 

 
 

1. Довірте дітям вирішення окремих питань 
організації життєдіяльності колективу. 

2. Поступово переделеговуйте дітям частину своїх 
повноважень. 

3. Перейдіть з інтонації навчання на інтонацію 
поради, зацікавленості. 

4. Постійно рухайтеся вперед, не зупинятися на 
осягненому. 

5. Навчайте дітей діловому спілкуванню та 
толерантному ставленню до оточуючих на 
власному прикладі. 

6. Намагайтеся в більшості випадків свою точку зору 
висловлювати в останню чергу. 

7. Обов’язково після проведення будь-якого заходу, 
надавайте можливість кожному у дружній, 
доброзичливій обстановці, в колі активу 
проаналізувати свої кроки, успіхи та невдачі, їх 
причини. 

8. Будьте вимогливими в питаннях дотримання 
правил пунктуальності, охайності та дисципліни. 

9. Навчиться слухати і чути дитину. 
10. Завжди намагайтеся робити будь-яку справу разом. 
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Президент школиПрезидент школиПрезидент школиПрезидент школи    
 

 
Президент та віце-президент школи обираються 

щорічно загальним прямим голосуванням всіх учнів 

7-11 класів у жовтні. Клейноди президента 

урочисто передаються наступникові під час 

проведення свята посвячення в Президенти. 

Віце-президент обирається виключно з числа 

претендентів на посаду президента школи і він 

автоматично стає заступником президента. 

Президент школи та віце-президент обов’язково є 

членами ради школи. Без участі одного з них, 

засідання ради школи не є правомочним. З 2009 року 

було введено обмеження на висування 

претендентів на вищі посади учнівського 

самоврядування: учень не повинен мати знань 

початкового рівня з жодного предмета.   
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Структура організації  

Парламентська республіка 

«Веселка» 
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Центр права і порядку 

Центр туризму і спорту 

Центр освіти і науки 

Центр преси та інформації 

Центр культури і дозвілля  

Центр шефської допомоги 

Д\О «Барвінкова країна» 
(1-4 кл.) 
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Штаб «Живи, 
книго!» 

Чергування по 
школі, 

зовнішній 
вигляд учнів 

Забезпечення 
порядку і 

дисципліни 
під час 

виховних 
заходів 

Рада 
профілактики 

Зустріч з 
представниками 
правоохоронних 
органів, ССД 

Контроль за 
виконанням 

вимог 
внутрішнього 
розпорядку 

Ознайомлення 
учнів з 

правилами 
безпечної 
поведінки 

Робота 
наркопосту 

(агітбригада) 

 
Центр преси та 

інформації 

 
Формування 
іміджу школи 

Випуск шкільної 
газети - 
блискавки 

Обмін 
інформацією з 
організаціями 

Центр права і порядку 
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Центр туризму 
і спорту 

 
Секція 

«Пошукова» на 
допомогу 

керівнику музею 

 
Організація 
екскурсій та 
туристичних 

походів 

 
Організовує та 

проводить роботу 
в проекті «Моя 
країна – Україна» 

 
Організовує 
проведення 
змагань та 

спортивних свят 

Центр освіти і 
науки 

Предметні гуртки Організовує конкурси, 
виставки з навчальних 

дисциплін  

Збір інформації про 
учбовий процес 

Консультаційний 
центр(допомога 
невстигаючим) 
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Організація 
вечорів, свят, 
фестивалів  

 
 

Волонтерський 
рух  

 
 

Євроклуб 
«Меридіан» 

Організація 
інтелектуаль-

них ігор, 
виставок, 
конкурсів  

 
Координаційна 
рада цікавих 

справ 

 
Центр 

культури і 
дозвілля  
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Девіз:  

Веселий барвінок вміє дружити. 

     Минулим, майбутнім своїм 

дорожити! 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Центр шефської допомоги
Дитяча організація  1-4 класів 

«Барвінкова країна» 

1 клас 
Загін 

«Сонечко» 
Стежина доброти 

3 клас 
Загін 

«Тополятко» 

Стежина трудівниця 

4 клас 
Загін 

«Калиновий 
рай» 

2 клас 
Загін 

«Бджілка» 

Стежина мудрості 

Стежина природи 
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Правила барвінкової країни   
           
 
                 ДОБРОТИ  

1. Допомагай слабким 
маленьким , хворим .  

2. Не будь жадібним .  
3. Пробачай помилки іншим.  

   4. Ніколи не заздри.  
                                     5. Жалій інших , а не себе.                             
,  

              ЧЕСНОСТІ 
1. Сказав – зроби. 
2. Не впевнений – не обіцяй. 
3. Помилився – визнай. 
4. Забув – вибачся. 
5. Говори тільки те, що думаєш. 
6. Не можеш сказати правду – поясни чому. 
7. Не виказуй чужу таємницю. 

 
                        СКРОМНОСТІ  

1. Не будь хвальком! Не хвастай своїми успіхами, 
знаннями, речами. 

2. Допоміг товаришу – не підкреслюй. 
3. Намагайся робити добро скромно, непомітно. 

 
 ЧЕМНОСТІ 

1. Пам’ятай! Чемність – вміння поводитися так, 
щоб іншим було приємно з тобою. 

2. Будь завжди привітним, вітайся при зустрічі, 
дякуй за допомогу; йдеш – прощайся.  
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Ділова гра 
«Хто ми: група, колектив, команда?» 

 
Мета: Формування навички групової роботи, вміння приймати спільне    

             рішення; зміцнювати розуміння учнями важливості єдності; сприяти  

             розумінню лідерства як складової життєвого самовизначення;  

             стимулювати учнів до проявів лідерства в різних сферах      

             життєдіяльності. 

 

 

 

Гра складається з декількох вправ: 

1. «Моє бажання» 

     Діти із стікера руками «вирізають» фігурку – силует людини і на      

     зворотній стороні пишуть своє бажання щодо стосунків між учнями у  

     класі. Учні по черзі виходять, читають побажання, ліплять на дошці  

     свою фігурку. 

     Учитель звертає увагу, щоб утворилася група людей. 

2. Визначення понять «група», «колектив», «команда» 

     Учитель пропонує розглянути слайди із зображенням об’єднань і    

      визначити, на якому із слайдів – група, колектив і команда. 

     Діти обговорюють свою думку, а вчитель порівнює їх твердження з  

     науковим визначенням даних об’єднань.   

3. Робота  в групах «Закінчи речення». 

    Учитель дає інформацію учням про навчання американських школярів і   

     пропонує пояснити своїм американським одноліткам, що означає слово   

     «однокласник». 

 Діти в групах продовжують речення «Нас об’єднує те, що …» 
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4. Визначення учнями: «Наш клас – колектив, 

команда? 

Вчитель ставить питання перед учнями: «Як можна назвати наш  

клас?»   Діти висловлюють свою думку наводять приклади. 

 

 

5. Складання правил команди 

     Маючи уявлення про поняття «Колектив» і «команда» діти разом із  

     консультантом з числа гостей у письмовій формі виносять пропозиції:  

     що треба колективу, щоб стати командою. 

     Кожна група презентує напрацьовані правила.  

 

 

6. «Лідер -  SOS».  

      Кожній групі пропонується розглянути запропоновані екстремальні   

      ситуації і визначитись, хто із учнівського колективу може знайти вихід   

      і вирішити дану проблему. 

7. «Дружні долоньки» 

 

8.  Підсумок гри 

     Вчитель пропонує учням на вирізаній із паперу дитячий долоньці   

     написати один одному побажання. Діти пишуть побажання,  

     обмінюючись долоньками і отримують свою долоньку із побажаннями   

     однокласників. 
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Приклад цікавих організаторських справ ПР« Веселки» 

 
 

1.  «Жива газета» - пізнавальна і організаційна справа – огляд 
являє собою серію коротких виступів , в яких в образній формі 
повідомляються новини з життя колективу , дається оцінка 
зробленому і розкриваються перспективи на майбутнє . 

 
     2.  «Випускний ринг» - уточнення життєвої позиції випускників. 
На ринг приходять всі учні школи або певні класи. Кожний 
присутній на ньому може задати запитання всьому випускному 
класу або окремо його членам. Створюється суддівська колегія, яка 
слідкує за дотриманням правил рингу, часом відведеним на 
питання. Суддівська колегія складається із представників 
громадськості, членів парламенту, батьків, педагогів. 
 
 
Орієнтовні питання для випускників: 
 

• Що було найріднішим та найважчим в шкільному житті? 
 

• Що було головним в 11 класі? 
 

• Які навчальні предмети були найголовнішими? 
 

• Чи є у вас ідеал? 
 

• Яким ви уявляєте щастя? 
 

• Яку професію ви будете вибирати? 
 
 
 
 



 25 

 
 

РОЗДІЛЬНЕ КЕРІВНИЦТВО  
 

Присутність найкращих керівників люди не помічають   
Добрих поважають і цінують :  
Гірших – бояться:  
Найгірших керівників люди  ненавидять .  
Коли найкращий керівник завершить свій витвір ,  
Люди говорять: « ми зробили це самі»  
                                              Лао  Тзу  
  
 
Чим більше члени розділяють між собою  функції керівника:  
 

• тим більше вони готові до спільної діяльності  
 

• тим краще рішення , які вони приймали разом  
 

• тим сильніша їх мотивація  
 

стиль керівництва – демократичний . 
 

КЕРІВНИК   
• Здійснює загальний контроль за діями підлеглих;  
• Організовує процес доходження групи до спільних цілей і методів їх 
реалізації.. 

• Сприймає думку більшості; 
• Вважає за найкраще діяти разом з підлеглими – разом легше давати 
собі раду.  

 
ПІДЛЕГЛІ  
 

• Активні включаються в роботу групи ;  
• Творчі – розвивають ідеї керівника та інших членів групи  

 
 

 
Досягнення групою намічених цілей залежить від рівня участі в роботі її членів; 

 
Група міцна силою задіяних в роботу своїх членів. 



  

  
                                       

 

    
 

 
 
на мікрорайоні 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

     День матері                          -                            родинне свято 
 
                    
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

Робота центру туризму і спорту 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 



  

Центр освіти і науки 
                            
             
                                              Наукове товариство «Вертикаль» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  
                                                             Євроклуб «Меридіан»  



  

             
 

Школа – мій рідний дім 



  

         



  

 
Гала – концерт «Чисті роси» 


