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1.Загальні положення 

  

 Положення регламентує організацію роботи «Школи молодого лідера» 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 

 «Школа молодого лідера» працює протягом року з метою підготовки 

молодіжних лідерів, формування якостей лідерів, здатності до самовизначення, 

саморозвитку та  самореалізації в суспільстві; навчання веденню дослідницької 

роботи щодо створення моделі активної творчої діяльності студентів; 

стимулювання творчої праці студентів; ведення адаптаційної та психокоректної 

роботи серед студентів; активізації молоді. 

«Школа молодого лідера» не  виступає суб’єктом управлінської діяльності.  

 

2. Організація роботи «Школи молодого лідера» 

 Керівництво роботою «Школи молодого лідера» здійснює Спілка студентів та 

молоді Харківського національного педагогічного університету імені                           

Г.С. Сковороди, яку очолює її Голова. 

 Спілка студентів та молоді Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди формує організаційний комітет «Школи 

молодого лідера», до складу якого включають Голову Спілки студентів та молоді, 

голову комітету з розвитку лідерської майстерності та представників комітетів з 

розвитку лідерської майстерності від кожного факультету. 

  Організаційний комітет: 

- забезпечує організацію та проведення «Школи молодого лідера»; 

- розробляє Положення, методичні рекомендації щодо організації роботи 

«Школи молодого лідера»; 

- розробляє План роботи «Школи молодого лідера» на відповідний 

навчальний рік; 

- забезпечує «Школу молодого лідера» необхідними інформаційними та 

методичними матеріалами; 

- розробляє форму Сертифікату про закінчення «Школи молодого лідера»; 
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- аналізує та контролює роботу «Школи молодого лідера»; 

- підводить підсумки роботи «Школи молодого лідера»; 

- визначає найактивніших слухачів «Школи молодого лідера» та рекомендує 

до нагородження за підсумками року; 

- здійснює нагородження найкращих слухачів «Школи молодого лідера»; 

- готує інформацію про результати роботи «Школи молодого лідера» для 

узагальнення та розповсюдження здобутого досвіду, використання його для 

вдосконалення подальшої роботи «Школи молодого лідера». 

 Відповідальність за організаційно-методичне забезпечення «Школи молодого 

лідера» покладається на Спілку студентів та молоді Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 

 

3. Порядок роботи «Школи молодого лідера» 

 До початку роботи «Школи молодого лідера» проводиться анкетування 

бажаючих пройти курс навчання на кожному факультеті Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.  

 За результатами анкетування відбувається формування груп слухачів від 

кожного факультету та переліку тем, які будуть висвітлені під час діяльності 

«Школи молодого лідера». 

 Заняття в «Школі молодого лідера» проводяться з періодичністю 1 раз на 2 

тижні або частіше у разі необхідності.  

 Заняття проводяться у формі лекцій, семінарів, тренінгів, ділових та 

інтерактивно-рольових ігор. 

 З метою залучення більшої кількості студентів до роботи у «Школі молодого 

лідера» та врахування специфіки кожного факультету проводяться виїзні заняття. 

 Проведення занять здійснюється студентами-активістами Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, активістами 

громадських організацій та фахівцями в окремих галузях. 

 Після закінчення навчання у «Школі молодого лідера» кожний слухач отримує 

Сертифікат. 

 



 4 

 

 

4. Учасники «Школи молодого лідера» 

 Учасниками «Школи молодого лідера» можуть бути студенти денної та заочної 

форми навчання будь-якого факультету Харківського національного  

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 

  

5. Порядок нагородження найкращих слухачів «Школи молодого лідера» 

 На підставі рекомендацій Організаційного комітету за активну роботу у 

«Школі молодих лідерів» слухачі можуть бути нагороджені заохочувальними 

дипломами або цінними подарунками. 
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Додаток 1 

АНКЕТА 

слухача «Школи молодого лідера» 

Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди  
 

I. Загальна інформація про учасника  
 

Прізвище Ім’я По-батькові Дата народження 

    

 

Контактні телефони E-mail ICQ WEB-сторінка (за наявності) 

дом. 8 (   …   )            …                    

моб. 8 (   …   )            …                    

   

 

II. Освіта 
 

Курс  Факультет та спеціальність 

  

 

Академічні нагороди, відзнаки, іменні стипендії  

 

 

 

Участь у наукових конференціях, навчальних курсах, стажуваннях, семінарах, тренінгах 

Дата проведення Назва та тематика семінару 

  

  

  

  

 

Якими мовами Ви володієте (вкажіть рівень володіння): 

Мова 
Рівень (5-вільно, 4-розмовна, 3-переклад зі словником, 2-

базові знання, 1-знання мови відсутнє) 

українська  

російська  

англійська   

німецька  

французька  

Інші: 
     

    

 

III. Професійна діяльність, якщо була (починаючи з останнього місця роботи) 
 

Період роботи  

Назва організації  

Вид діяльності організації  
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Посада  

Функціональні обов’язки  

Успіхи  

Невдачі   

 

IV. Ваша політична та громадська діяльність 
 

1. Назвіть громадські (і/чи політичні) заходи, в яких Ви брали участь як організатор чи як учасник  

 

 

 

2. Опишіть досвід роботи в неурядових організаціях, політичних партіях та в органах місцевого самоврядування 

(будь-ласка, зазначте період роботи та посаду) 

 

 

3. Який вплив мала Ваша діяльність на місцеве середовище (кількість людей, задіяних в організованих Вами 

заходах, інші показники)? 

 

 

 

4. Як плануєте Вашу кар’єру: 

— у сфері громадської діяльності  

— у сфері професійної діяльності  

 

 

V Особистісні характеристики 
 

В чому Ви, на Вашу думку, справжній професіонал? 

 

 

Які риси Вашого характеру Ви хотіли б розвинути? 

 

 

Дефіцит яких знань Ви відчуваєте сьогодні? 

 

 

Яку додаткову освіту Ви хотіли б отримати? 

 

Які позитивні сторони Вашого характеру? 

 

 

Які негативні сторони Вашого характеру? 

 

 

Чи займаєтесь Ви зараз якимось видом спорту? 

 

Які журнали, книжки Ви любите читати? 

 

 

Додаткова інформація, яку б Ви хотіли повідомити про себе: 

 

 

 

Дата___________          

 Підпис______________ 



Додаток 2. 

Список слухачів 

«Школи молодого лідера» 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди  

 
№ 

з/п 

П.І.П. 

слухача 

Дата 

народження 

Курс 

 

Факультет 

 

Домашня адреса Контактний 

телефон 

       

       

 

 


