


1.Загальні положення 

Положення регламентує організацію роботи «Школи лідера» Міжнародного 

економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.  

«Школа лідера» працює з метою підготовки молодіжних лідерів, спрямовує 

свої зусилля на розвиток і вдосконалення комунікативно-організаторських 

якостей студентів, які є офіційними і неофіційними лідерами груп, формування 

організаторського мислення, рефлексії, здатності об'єктивно оцінювати себе і 

роботу інших, розвиток уміння та навичок організації оптимального 

спілкування, конструктивної взаємодії, формування етичної культури в лідерів 

самоврядування, 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 та активізації 

молоді. 

                          2. Організація роботи «Школи лідера»  

Керівництво роботою «Школи лідера» здійснює Центр естетичного та 

громадянського виховання студентської молоді, який формує організаційний 

комітет «Школи лідера»,  до складу якого включають голову студентської ради 

університету, голови студентських рад  факультетів, Асоціацію випускників 

університету.  

Організаційний комітет:  

- забезпечує організацію та проведення «Школи лідера»;  

- розробляє Положення, методичні рекомендації щодо організації роботи 

«Школи лідера»;  

- розробляє план роботи «Школи лідера» на навчальний рік;  

- забезпечує «Школу лідера» необхідними інформаційними та методичними 

матеріалами;  

- аналізує та контролює роботу «Школи лідера»;  

- підводить підсумки роботи «Школи лідера»;  

- визначає найактивніших учасників «Школи лідера» та рекомендує до 

нагородження за підсумками року;  

- готує інформацію про результати роботи «Школи  лідера» для узагальнення та 

розповсюдження здобутого досвіду, використання його для вдосконалення 

подальшої роботи;   

- інформує студентство про результати діяльності в ЗМІ університету та міста. 

Відповідальність за організаційно-методичне забезпечення «Школи лідера» 

покладається на Центр естетичного та громадянського виховання студентської 

молоді. 

 

3. Порядок роботи «Школи лідера» 



До початку роботи «Школи лідера» проводиться анкетування серед студентів 

на кожному факультеті Міжнародного економіко-гуманітарного університету 

імені академіка Степана Дем’янчука.  За результатами анкетування 

відбувається формування груп учасників та переліку тем, які будуть висвітлені 

під час діяльності «Школи лідера». Заняття в «Школі лідера» проводяться з 

періодичністю 1 раз на 2 тижні або частіше у разі необхідності. Заняття 

проводяться у формі лекцій, семінарів, круглих столів, тренінгів, ділових та 

інтерактивно-рольових ігор. З метою залучення більшої кількості студентів до 

роботи у «Школі лідера» та врахування специфіки кожного факультету 

проводяться виїзні заняття. Проведення занять здійснюється студентами-

активістами  Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені 

академіка Степана Дем’янчука, Асоціацією випускників університету, 

активістами громадських організацій та фахівцями в окремих галузях.  

4. Учасники «Школи лідера» 

Учасниками «Школи лідера» можуть бути студенти, магістри, аспіранти денної 

та заочної форми навчання будь-якого факультету Міжнародного економіко-

гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.  Порядок 

нагородження найкращих учасників «Школи лідера» відбувається на підставі 

рекомендацій організаційного комітету.  За активну роботу у «Школі лідера» 

студенти, магістри, аспіранти нагороджуються подяками, дипломами та 

цінними подарунками. 


