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                   «Іти стежиною добра,  

Щоб в серці зірку запалити, 

    Бо наша гімназія  - це  сім’я, 

 В якій навчаємось ми жити». 

 

Серед безлічі  занять  здобувачів освіти 

у Ніжинській  гімназії №3 важливе місце 

займає гімназійний менеджмент.  Це самоврядування, яке забезпечуючи 

участь усіх гімназистів в управлінні 

справами колективу свого класу та закладу, 

стає моделлю елементів дорослого життя, 

формою усвідомлення подальшої активної 

життєвої позиції. 

Кожен учень, маючи доручення 

(постійні, тимчасові), протягом свого 

навчання проходить своєрідну школу 

учнівського самоврядування. 

«Перетворити процес виховання на радість» – таке завдання ставить 

перед собою гімназійний менеджмент, який є органом учнівського 

самоврядування у нашій гімназіїі. До його складу входять учні 8-11 класів. 

Гімназійний менеджмент  - це  метод організації учнівського  

колективу, який забезпечує формування відносин відповідальної залежності 

в колективі та організаторських рис окремої особистості; наслідок 

педагогічного управління учнями з боку вчителів; принцип організації 

життя учнівського колективу; діяльність, яка здійснюється самими 

здобувачами освіти, включаючи постановку мети, її розробку, що 

спрямована на вдосконалення колективу і кожної особистості зокрема. 

 

СТРУКТУРА ГІМНАЗІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

Рада гімназистів 

Генеральний менеджер 

Заступник 

 

 
 

 

 

 

  

Менеджер із зовнішніх 

зв’язків 

Менеджер із внутрішніх 

зв’язів 

Менеджер із контролю 

 Волонтерський відділ 

 Відділ співпраці з 

громадськістю 

 Відділ по роботі з 

батьківським комітетом 

 

Відділ преси (фото і відео, веб матеріали) 

 Відділ з інтелектуальної роботи 

 Відділ шефської допомоги 

 відділ з військово-патріотичної 

роботи 

 Відділ культурно-масової роботи 

 Господарський відділ 

 педагог-організатор 

 менеджер з 

 внутрішньогімназійної роботи 

 координатор із зовнішніх  

зв’язків 



Метою діяльності гімназійного 

менеджменту є:  

 розвиток навичок творчого вирішення 

завдань, створення позитивної мотивації 

та зацікавленості учнів; 

 формування вміння мислити, 

узагальнювати; 

 виховання поваги до колективу, почуття 

відповідальності; 

 налагодження тісних контактів і взаєморозуміння між різними гілками 

громадськості, спільне вирішення проблем, профілактика виникнення 

конфліктних ситуацій; 

 використання нових інноваційних технологій у виховній роботі. 

                            Завдання гімназійного менеджменту:   
 Залучення дітей та молоді до 

прийняття рішень. 

 Захист прав та інтересів 

учнів. 

 Реалізація інтересів учнів, 

підтримка їхніх здібностей, прав та 

свобод. 

 Створення умов для 

самореалізації учнів. 

 Налагодження контактів та 

реалізація спільних проєктів, 

ініційованих учнями. 

Засідання гімназійного менеджменту відбуваються 2 рази на місяць. 

Під час таких засідань учні планують  

дозвілля, навчаються самостійно мислити, 

аналізувати, приймати рішення, думати не 

лише про себе, а й про тих, хто поряд, 

поважати їх та їхні права.  

У гімназистів виховується: 

почуття патріотизму,  

відповідальності,  

почуття громадянської свідомості  

та активності.  



На засіданнях активу розглядаються 

такі питання: 

 затвердження плану проведення засідань 

активу та роботи учнівського колективу; 

 проведення загальногімназійних акцій 

«Годівничка для синички», «Здай батарейку – 

врятуй їжачка», «Макулатура», «П’ять  

картоплин». 

 участь у  Всеукраїнських акціях «Щедрий 

вівторок», «Від серця до серця» тощо. 

 проведення благодійних акцій (похід до 

Ніжинського Центру соціально-психологічної реабілітації дітей з 

подарунками, канцтоварами, іграми) та концертів (поїздка до 

Ніжинського дитячого будинку-інтернату із святковою програмою до 

Дня Св. Миколая, та Центру Милосердя із святковою програмою до 

Міжнародного Дня людей похилого віку). 

 участь у загальногімназійних заходах до Всесвітнього Дня Миру (21 

вересня), Дня козацтва та захисника України (14 жовтня), Дня Гідності 

на Свободи (21 листопада), Всесвітнього Дня Дитини (20 листопада), 

Дня Святого Миколая, Нового Року, Дня Святого Валентина(14 

лютого), Дня пам’яті Небесної Сотні (21 лютого), дня учнівського 

самоврядування в гімназії ( березень), до 8 Березня, Дня сміху, Дня 

Перемоги та пам’яті і примирення, Дня Вишиванки, Дня Матері. 

 участь у міських заходах «У піснях мого народу доля України», 

агітбригади «Молодь обирає здоровий спосіб життя», «Юні 

пожежники». 

Шляхи підвищення активності й ролі учнівського 

самоврядування – гімназійного менеджменту: 
 Надання здобувачам освіти  

більшої самостійності в організації 

колективної діяльності. 

 Активне їх залучення до всіх сфер 

життя учнівського колективу. 

 Поєднання самодіяльності учнів з 

керуванням  дорослих. 

 Збагачення життєвих цілей і 

внутрішнього духовного світу кожного 



члена колективу через розкриття соціально-колективних ініціатив. 

 Повага педагогів до особистих думок та самостійних рішень 

учнівського самоврядування - менеджменту, його органів. 

 Відкриття справжніх лідерів, 

залучення їх до активної громадської 

діяльності. Реалізація в перспективі 

принципу: жодного підлеглого – усі 

відповідальні. 

 Кваліфікована, тактовна 

педагогічна допомога гімназійному  

активу, навчання їх мистецтву 

управління. 

 Розширення меж діяльності гімназійного менеджменту, відкритий 

характер роботи всіх органів самоврядування.  

 

Гімназійний менеджмент 

постійно співпрацює з НММЦ, 

бере участь у різноманітних 

акціях, конференціях, тренінгах 

не тільки в гімназії, але й на 

рівні міста,  області, країни.  

Кожен здобувач освіти – це 

особистість, з певним 

отриманим багажем знань, 

умінь та навичок, які він хоче та 

може використати у                        

повсякденному житті. 

Тому, варто відзначити, що гімназійний менеджмент не є спеціальною 

«діяльністю з управлінням», а є способом організації спільної і 

самостійної діяльності, що забезпечує динаміку демократичних 

відносин в освітньому середовищі, що визначає можливості 

самоактуалізації, громадянського самовизначення  та соціальної 

активності здобувачів освіти. 

                                                                 

                                             

 

 

 



 

Заходи проведені у 2019-2020 та 2020-2021 н.р.  

 за участю гімназійного менеджменту 
№ захід цільова аудиторія 

Заходи Всеукраїнського рівня 

1 Всеукраїнська науково-практична конференція :  
семінар - тренінг "Учнівський менеджмент - 

ключ до майбутнього успіху". 

Педагоги-

організатори, 

гімназійний 

менеджмент 

Заходи на рівні міста 

2 Виставка ужиткового мистецтва  
«Його Величність Ніжинський Огірок» 
Конкурс на кращий костюм «Огірка» 

Жителі міста 

3 Поїздка із святковим концертом до 
«Центру Милосердя», 

до Дня людини похилого віку 

Люди похилого 

віку, 

Спілка ветеранів 

міста 

4 Міський захід до Всесвітнього Дня Дитини 
«В центрі Всесвіту дитина » 

Учні 5-7х класів  

шкіл міста 

5 Поїздка з святковим концертом «Миколай 
крокує по Землі» до будинку інвалідів 

Люди з 

інвалідністю 

Заходи загальногімназійного рівня 

6 Традиційна лінійка до  Дня Знань 1-11класи 

7 Лінійка до Дня миру. Скринька мирних 
побажань(листівки в АТО) 

1-11 класи 

8 Привітання до Дня Учителя. Створення 
святкової фото зони. Виготовлення листівок 

та плакатів. 

Для вчителів 

9 Акція «Макулатура» 1-11 класи 

10 Акція «5 картоплин» 1-11 класи 

11 Захід до Дня захисників України,  Дня 
українського Козацтва, Дня створення УПА 

«Від козаків до кіборгів». 

7-11 класи 

12 Фотоконкурс «Чорно-білий настрій осені» 1-11класи 

13 Вибори генерального менеджера гімназії 7-11класи 

14 Захід до Дня Гідності і Свободи «Майдан – 
фортеця духу» 

Виставка малюнків 
«З Україною в серці» 

7-11класи 

 

1-4 класи 

15 Акція «Долонька добра» до Всесвітнього Дня 

Добрих Справ «Щедрий Вівторок» 

1-11класи 

16 Фотоконкурс «Приємні миттєвості зими» 1-4 класи 

17 Святкова концертна програма «Миколай крокує 
по Землі» 

1-4 класи 



18 Святкова конкурсно-розважальна 
програма+дискотека 

«У пошуках Нового 2020 Року» 

1-4 класи 

19 Квест до Дня Соборності України 
Виставка малюнків «Моя Україна –соборна 

держава» 

5-ті класи 

20 Відеолекторій «Події під Крутами», 
перегляд фільму «Крути» 

7-11 класи 

21 Відео-привітання до 8 Березня. 
Виготовлення плакатів та святкових листівок 

«Вам, любі жінки!» 

7-11 класи 

22 Лінійка на подвір’ї гімназії 
 «Випускний 2020» 

випускники 

23 Відео до Дня Державного прапора 1-11 класи 

24 Відео до Дня Незалежності  1-111 класи 

25 Лінійка-реквієм  
«Соняшник схиляє голову в журбі» 

Учні 6-б та 6-В 
класів, вчителі 

26 Лінійка для першокласників до 
 Дня Знань. Святкова фото зона  

«1 Вересня». 

Учні та вчителі 
гімназії 

27 Акція «Макулатура» Усі учні гімназії 

28 «День рятувальника» привітання від 
менеджменту 

Працівники МНС 

29 Відео-привітання до Всесвітнього дня батька 
«Мій тато кращий на Землі» 

1-11 класи 

30 Акція «Намалюй мир».  
Відео до Дня Миру 

1-4 класи 

31 Святкове відео до Дня Учителя. 
Виготовлення листівок, плакатів 

Менеджмент 
5-8 класи 

Для вчителів 

32 Декада військово-патріотичного виховання до 
Дня Гідності і Свободи: 

1. конкурс малюнків 
2. конкурс листівок 

3. конкурс актуального плаката 
4. онлайн-конкурс «Слово замість зброї» 

 
 

1-2 класи 
3-4 класи 

9-11 класи 
5-8 класи 

33 Акція «Добро має звучати голосно» в рамках 
Всесвітньої акції Добрих справ 

 «Щедрий Вівторок» 

1-4 класи 
11 клас 

34 «Посвята в першокласники» 1 класи 

35 Акція «Годівничка для синички» 1-8 класи 

36 Вибори генерального менеджера менеджмент 

                  



 
37 Конкурс на найоригінальніше виконання української 

щедрівки. 
 1-11 класи 

38 До Дня Соборності України акція 
«Дерево Соборності», створення символічного ланцюга 

єднання. 
Онлайн-квест 

 «Ми єдині – в цьому сила» 
Онлайн-подорож визначними місцями України «І обнялися 

береги одного вільного народу» 

 
1-11 класи 

 
7А-7-Б класи 

 
менеджмент 

39 Онлайн відео-лекторій  
«Ой ви Крути засніжені Крути»  

 

 
Менеджмент 

40 Міський конкурс «У піснях мого народу доля України» На місто 

41 До дня Святого Валентина : 
Казка «Валентинка для Баби Яги» 

Квест «Ідеальна пара» 

 
1-4 класи 

8-11 класи 

 
 


