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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ
ПРОЕКТ

К оманда Полтавського уні-
верситету економіки і тор-
гівлі (ПУЕТ) усвідомлює 
надважливість розвитку 
лідерства та лідерських 

якостей учнівської молоді нашого 
регіону. Університет завжди ліди-
рує у багатьох проектах, і в цьому 
неабияка заслуга його керівника – 
непересічної та неординарної осо-
бистості, людини з інноваційним 
мисленням. Олексій Нестуля – один 
із авторів курсу «Основи лідерства», 
який уже 12 років викладається для 
студентів університету. Ідея долу-
чення до пізнання секретів лідер-
ської парадигми широкого кола не 
лише студентської, а й учнівської 
молоді знайшла підтримку серед 
професіоналів-педагогів Полтав-
ського обласного інституту після-
дипломної педагогічної освіти іме-
ні М.В. Остроградського (ПОІППО). 
Спільними зусиллями та за під-
тримки Департаменту освіти і нау-
ки Полтавської обласної державної 
адміністрації та Полтавської облас-
ної ради була організована Школа 
лідерів учнівського самоврядуван-
ня Полтавської області.

Полтавська обласна школа лі-
дерів учнівського самоврядування 
(ПОШЛУС) – це унікальний освіт-
ній проект для нашого регіону, що 
стартував у червні 2018 року. До 
проекту долучилися учні – лідери 
самоврядування шкіл Полтавської 
області. 

Школа заснована в рамках 
Стратегії розвитку ПУЕТ на 2017–
2022 рр. на основі існуючого Дого-
вору про співпрацю між універси-
тетом та Полтавським обласним 
інститутом післядипломної освіти 
ім. М.В. Остроградського, підписа-
ного ректорами професором Олек-
сієм Нестулею та доцентом Віталі-
єм Зелюком.  

Організаторами та координато-
рами проекту «Школа лідерів 
учнівського самоврядування» є ди-
ректор навчально-наукового інсти-
туту лідерства ПУЕТ, депутат Пол-
тавської міської ради сьомого скли-
кання Світлана Нестуля та мето-
дист центру методики та методоло-
гії формування цінностей Полтав-
ським обласним інститутом після-
дипломної освіти – Анжела Рома-
ненко. Робочою групою науково-пе-
дагогічних працівників ПУЕТ ра-
зом із методистом центру методо-
логії та методики формування цін-
ностей ПОІПО Анжелою Романен-
ко розроблено Положення про ПО-
ШЛУС, яке затверджено вченою ра-
дою університету. Світланою Не-
стулею був забезпечений весь комп-

лекс навчально-методичних мате-
ріалів для навчання школярів за 
двома формами: дистанційною та 
тренінговою. Саме вона розробила 
та запропонувала моделі кожного 
із чотирьох тренінгів. 

Під час урочистого відкриття 
учасників проекту від Полтавської 
обласної державної адміністрації 
привітали заступник голови облас-
ної адміністрації Олег Пругло та 
директор департаменту освіти і на-
уки Ольга Харченко, а також волон-
тер Корпусу Миру США в Україні за 
програмою «Молодіжний розви-
ток» Джейкоб Джеймс Даузер.

Понад 250 школярів рік тому, 
під час відкриття ПОШЛУС, взяли 
участь у квестах та іграх з коман-
доутворення, познайомилися із 
платформою Moodle, пройшли ін-
структаж із навчання в дистанцій-
ному курсі «Лідери учнівського са-
моврядування» та стали активни-
ми учасниками тренінгів на семи 
локаціях: «Мій лідерський потенці-
ал», «Мистецтво публічного висту-
пу лідера», «Я – концепція», «Креа-
тивний активізм лідера», «Розви-
ток підприємницьких навичок 
юних лідерів», «Стресостійкість лі-
дера», «Мовні динозаври». Одно-
часно для вчителів, які координу-

вали роботу учнівського самовря-
дування, в районах був проведений 
тренінг «Педагогічне лідерство. 
Нові підходи до освітнього проце-
су». Його майстерно провів перший 
в Україні студентський омбудсмен 
Василь Карманенко (ПУЕТ). 

Впродовж тривалості усього 
проекту тренерами-модераторами 
забезпечувався комплексний педа-
гогічний підхід до виявлення, фор-
мування та подальшого розвитку 
лідерських якостей учнівської мо-
лоді з урахуванням вікових і психо-
логічних особливостей шкільної 
молоді. Кожен учень отримав ло-
гін/пароль з доступом до дистан-
ційної системи навчання, пройшов 
навчання та отримав консульта-
тивну підтримку тьютора від ПУЕТ 
Олени Горячової. Особливістю реа-
лізації даного проекту є те, що по-
ряд з навчальними, тренінговими 
інтенсивами постійно діяв зворот-
ний зв’язок між учасниками у дис-
танційному середовищі, що забез-
печував індивідуальний та особис-
тісно-орієнтований підхід до орга-
нізації освітнього процесу в межах 
проекту, відповідальність за зво-
ротний зв’язок у проекті взяла ме-
тодист ПОІПО Анжела Романенко.

Учасник школи лідерів 

обов’язково мав виступити перед 
аудиторією з публічною доповіддю 
за темою, яка йому найбільше спо-
добалася, і зафіксувати цю подію 
на фото. Дистанційний курс оздо-
блений посиланнями, закладками, 
додатковою інформацією, кольоро-
вими, яскравими презентаціями. 
Працювати з таким курсом можна 
навіть з телефону чи смартфону, 
їдучи в маршрутці. 

Школа лідерів учнівського само-
врядування протягом року працюва-
ла на повну силу та стала досить ві-
домою у нашому регіоні. Підготов-
лено команду студентів, які зголоси-
лися виступити тренерами для шко-
лярів та поділитися тими навичка-
ми лідерської поведінки, які вони 
отримали під час навчання в ПУЕТ. 
Очолює команду студентів-волонте-
рів голова студентської ради ПУЕТ 
Марина Негода. Серед найактивні-
ших студентів, які передавали свої 
знання та вміння: голова студент-
ської ради ПУЕТ Марина Негода, го-
лова студентської ради ІЕУІТ Альо-
на Балашкевич, голова студради фа-
культету ТТМ Яна Полєва, голова 
студради факультету ХТГРТБ Анас-
тасія Галиченко, член студради уні-
верситету Ярослав Заєць, разом 
вони провели тренінгові заняття 

«Лідер і команда: основи командної 
роботи». Так, дружна команда зро-
била досить велику роботу: у жовтні 
2018 року на базі ПУЕТ для учнів-
ських лідерів м. Полтава, Полтав-
ського та Решетилівського районів, 
на базі ЗОШ №11 м. Кременчук для 
учнівських лідерів м. Кременчук та 
м. Горішні Плавні, на базі ЗОШ №4 
м. Лубни для учнівських лідерів 
м. Лубни та Лубенського району. Та-
кож у жовтні проведено навчання у 
містах Кобеляки, Глобино, Гадячі, 
Миргород та Шишаки.

У лютому 2019 року на базі ПУЕТ 
стартував черговий етап тренінго-
вої програми для слухачів школи. 
Учнівські лідери з м. Полтава, Пол-
тавського, Новосанжарського та Ре-
шетилівського районів навчалися 
ефективно комунікувати та створю-
вати спільні проекти. Директор на-
уково-навчального Інституту лідер-
ства ПУЕТ Світлана Нестуля та де-
кан факультету товарознавства, 
торгівлі та маркетингу ПУЕТ Аліна 
Ткаченко провели тренінги «Ефек-
тивна комунікація в лідерстві» та 
«Основи проектного менеджмен-
ту». Крім цього, директор проектно-
го офісу ПУЕТ Інна Пахомова та до-
цент кафедри управління персона-
лом, економіки праці та економіч-

ПОЛТАВСЬКIЙ ОБЛАСНIЙ ШКОЛI 
ЛIДЕРIВ УЧНIВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ – 1 РIК
Розвиток лідерства та лідерських якостей як надважлива професійна й особистісна складова компетентності учнів-
ської молоді – важлива умова становлення та утвердження принципово нових фахівців в усіх сферах діяльності укра-
їнського суспільства. Це потужний вклад у формування майбутнього нашої країни – успішної та процвітаючої України.


