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1. Загальні положення 

1.1. Ректорська школа лідерства є організаційним утворенням у ДВНЗ 

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (далі ДВНЗ 

ПДАБА), учасниками якої є широке коло здобувачів вищої освіти, викладачів 

та інших  зацікавлених осіб. У своїй діяльності керується Законами України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні», «Про Стратегію сталого розвитку України до 2030 

року»; Стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки; Статутом 

Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, Положенням 

академії «Стратегія розвитку придніпровської державної академії будівництва 

та архітектури на 2020 – 2025 роки» та цим Положенням.  

1.2. Діяльність Ректорської школи лідерства є складником комплексу 

заходів освітньо-виховного характеру, що сприяють впровадженню 

особистісно - орієнтованої системи навчання, яка не тільки формує фаховий 

науковий світогляд студентів,  а  й  дозволяє  одержати  досвід пізнання самого 

себе, розуміння інших людей, механізмів і законів, що впливають на людські 

відносини та навчити  усвідомлювати  свій  вибір  і  відчувати особистісну  

відповідальність  за  власні  дії  не  лише  перед  собою,  а  й  перед 

суспільством. 

1.3. Основоположними принципами функціонування Ректорської школи 

лідерства є принципи рівноправності його членів, самоврядування, відкритості 

та прозорості діяльності, сприяння реалізації інтелектуального та духовного 

потенціалу членів школи, органічного зв'язку виховної роботи з навчальним 

процесом. 

1.4. Ректорська школа лідерства є незалежною від впливів політичних, 

релігійних та громадських об’єднань.  

1.5. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження 

Вченою Радою ДВНЗ ПДАБА. 

 



 

 

 

2. Мета й завдання Ректорської школи лідерства 

 2.1. Метою роботи Ректорської школи лідерства є формування спільноти 

людей (студентів, викладачів та інших  зацікавлених осіб), які орієнтовані на 

саморозвиток та самопізнання, розкриття лідерського потенціалу для 

здійснення позитивних перетворень у бізнес-середовищі й суспільстві в цілому. 

2.2.  Основними завданнями Ректорської школи лідерства є: 

− отримання знань щодо сутності та природи лідерства, а також огляд 

популярних методів і технологій формування лідерських якостей і стратегії 

поведінки; 

− набуття та розвиток лідерських якостей (практика: виступи відомих 

успішних лідерів в соціальному сектору міста, регіону та України; тренінги,  

тощо); 

− формування згуртованих колективів, праця та поведінка яких має 

позитивний синергетичний ефект; 

− формування навиків роботи в команді. 

 

3. Управління Ректорською школою лідерства 

3.1. Загальне керівництво роботою Ректорської школи лідерства 

здійснює ректор ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та 

архітектури». 

3.2. Модераторами Ректорської школи лідерства є науково-педагогічні 

працівники  кафедри менеджменту, управління проектами і логістики, а також 

психологічна служба  ДВНЗ ПДАБА. 

4. Організація роботи Ректорської школи лідерства 

4.1. Діяльність Ректорської школи лідерства здійснюється на підставі 

цього Положення. 

4.2. Ректорська школи лідерства функціонує на основі добровільного 

вступу слухачів. 



 

 

 

4.3. Слухачем Ректорської школі лідерства може бути будь-який 

студент, викладач та працівник ДВНЗ ПДАБА, який хоче набути та розвинути 

лідерські якості. 

4.4. Прийом в Ректорську школу лідерства чи відрахування 

проводиться за особистою заявою слухача та за рішенням керівника школи. 

4.5. Навчання в Ректорської школі лідерства проводиться не менше 

одного разу на місяць.  

4.6. Основні форми навчання у Ректорській школі лідерства: 

інтерактивні лекції, презентації, бесіди; case-study, тренінгові вправи, ділові 

ігри, круглі столи та зустрічі з високоефективними фахівцями. 

4.7. Брати участь у підготовці та проведенні занять Ректорської школи 

лідерства можуть науково-педагогічні працівники та працівники психологічної 

служби ДВНЗ ПДАБА.  

4.8. Ректорська школа лідерства може бути реорганізована або 

ліквідована за рішенням ректора ДВНЗ ПДАБА. 

 

5. Права та обов’язки слухачів Ректорської школи лідерства 

5.1. Права слухачів Ректорської школи лідерства: 

− бути присутніми та брати активну участь в навчанні; 

− виконувати самостійну роботу під керівництвом викладачів школи; 

− брати участь у всіх заходах, що організовуються в межах діяльності 

школи; 

− сприяти залученню до школи нових слухачів; 

− вийти зі складу слухачів школи за власним бажанням; 

− отримати рекомендацію для друку тез чи наукової статті за рішенням 

викладача школи; 

− користуватися перевагою при відборі до магістратури та аспірантури 

(за умови досягнення певних успіхів у науково-дослідній роботі). 

5.2. Обов’язки слухачів Ректорської школи лідерства: 



 

 

 

− у своїй діяльності керуватися нормами наукової та професійної етики; 

− бути присутнім більш ніж на половині занять школи, що проводяться 

протягом навчального року; 

− дотримуватись всіх вимог даного Положення; 

− поширювати інформацію про школу серед студентів. 

 

6. Підсумок навчання в Ректорської школи лідерства 

6.1. Після завершення програми занять кожному слухачу буде видано 

сертифікат, що засвідчує закінчення Ректорської школи лідерства та 

опанування ключових лідерських компетенцій (від 60 год. до 180 год., 2-6  

кредиту). 

6.2. Сертифікацію щодо закінчення Ректорської школи лідерства 

здійснює комісія, яка утворюється за наказом ректора ДВНЗ ПДАБА. 


