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Полтава 



1. Загальні положення: 

1.1. Клуб «Лідер» є добровільним  об’єднанням студентів та молоді, що 

навчається, а також людей, зайнятих соціально-корисною діяльністю з метою 

задоволення їх багатогранних духовних запитів та інтересів. 

1.2. Клуб «Лідер» у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законом України про вищу освіту, Статутом Полтавського університету 

економіки і торгівлі та цим Положенням.  

1.3. Свою роботу Клуб Лідер організовує у відповідності з  Місією 

університету: «Разом до вершин професійної досконалості й  життєвого успіху 

кожного». 

1.4. Діяльність Клубу спрямована на реалізацію візії університету: 

Створення полілінгвістичного, інноваційного вищого навчального закладу 

лідерського типу, конкурентоздатного на вітчизняному та європейському 

освітніх просторах. Формування корпоративної культури та сучасної системи 

управління, заснованих на принципах ціннісного лідерства та лідерства 

служіння. Створення атмосфери підтримки і розвитку лідерського потенціалу, 

творчих здібностей і талантів співробітників та студентів через їх участь в 

органах самоврядування, інноваційній освітній, науковій та практичній 

діяльності, програмах міжнародного співробітництва і мобільності.   

1.5. Робота Клубу «Лідер» будується на принципах самоврядування та  

взаємодопомоги і підтримки з Радою студентів та аспірантів ПУЕТ. 

1.6. Об’єктом дії є як члени Клубу, так і запрошена на заходи аудиторія. 

Робота Клубу може бути припинена за ініціативою її організаторів та на 

основі рішення Вченої ради ПУЕТ. 

1.7. Робота Клубу «Лідер» сприяє організації змістовного вільного часу 

молоді а також створює сприятливі умови для щирого людського спілкування, 

розвитку лідерських здібностей молоді, постійного самовдосконалення.  

 

2. Метою діяльності Клубу є: 
2.1. Формування лідерської позиції, почуття громадянськості, 

патріотизму і любові до університету, міста, країни, відповідальності за все, 

що відбувається навколо. 

2.2. Підготовка молодих людей до професійної діяльності у нових 

суспільно-економічних умовах висококонкурентного середовища. 

2.3.   Виявлення, підтримка та розвиток здібностей і талантів, що 

сприятимуть самореалізації і підвищенню мотивації життєвої діяльності 

молоді. 

 

3. Клуб ставить перед собою наступні завдання: 

3.1. формувати позитивний (оптимістичний) погляд на світ; 

3.2. виховувати лідерські якості у молоді, вчити оцінювати свій 

лідерський потенціал, допомагати чітко і ясно усвідомлювати цілі своєї 

діяльності, вчити планувати власну діяльність та роботу колективу; 

3.3. сприяти формуванню активної життєвої позиції, небайдужості до 

оточуючих; 



3.4. розвивати широкий світогляд молоді; 

3.5. сприяти інтелектуальному і творчому розвитку особистості, 

прагненню до самовдосконалення впродовж усього життя; 

3.6. сприяти зацікавленості   до економічних і суспільних знань; 

3.7. сприяти формуванню суспільної та політичної грамотності молоді, 

що виражається в наявності знань власної історії та різних громадських рухів; 

3.8.  розвивати комунікативні навички; 

3.9. сприяти адаптації молоді до  нових реалій життя та соціалізації; 

3.10. формувати навички командоутворення,  вміння виконувати різні 

ролі та функції, відповідно конкретних потреб завдання; 

3.11. залучати молодь до участі у житті університету, роботи в органах 

університетського студентського самоврядування, реалізації молодіжних 

програм міста та області; 

3.12. готувати до свідомого вибору подальшого місця роботи. 

 

4.Керівні органи Клубу: 
4.1. Очолює роботу Клубу «Лідер» рада клубу, яка обирається  на зборах 

членів Клубу. До складу ради Клубу входить 5 осіб. Рада обирається на 

навчальний рік. 

4.2. Рада Клубу затверджує план роботи Клубу та забезпечує його 

виконання.  

4.3.  Впродовж року в план роботи Клубу можуть бути внесені зміни та 

правки. 

4.4. Куратором Клубу може бути представник науково-педагогічного 

колективу. 

 

5.Форми роботи Клубу: 

5.1. Клуб проводить свої заняття згідно з планом роботи. 

5.2.Форми проведення визначаються у відповідності до завдань: 

тренінги; дискусії; дебати; «круглі столи»; зустрічі з цікавими людьми; 

конкурси; інтелектуальні, економічні, психологічні, ділові ігри; ерудит-круїзи; 

презентації; відео-презентації; шоу-програми; тематичні вечори; вечори 

відпочинку; виїзні засідання; молодіжні та студентські конференції. 

5.3. Клуб здійснює поїздки у відповідні Клуби інших міст а також 

краєзнавчі походи для знайомства  з діяльністю організацій та їхніх лідерів. 

 

6. Членство в Клубі: 

6.1. Членом Клубу може бути будь який студент чи аспірант ПУЕТ, а 

також молодь, що навчається в інших начальних закладах, яка виявила 

добровільне бажання брати участь в діяльності Клубу «Лідер». 

6.2. Член Клубу Лідер зобов’язаний: 

6.2.1.з честю нести почесне звання Член Клубу; 

6.2.2.брати активну участь у роботі Клубу; 

6.2.3. допомагати членам студентського самоврядування університету в 

налагодженні студентського життя; 



6.2.4.допомагати колегам в організації та проведенні заходів; 

6.2.5.постійно працювати над самовдосконаленням; 

6.2.6.виконувати правила, встановлені  цим Положенням. 

 

7. Права членів Клубу 

7.1. Член Клубу «Лідер» має право: 

7.1.1.відвідувати усі заходи, які проводить Клуб, дотримуючись умов 

участі, якщо вони не обговорені в Положенні; 

7.1.2.пропагувати діяльність Клубу на будь - якому рівні; 

7.1.3.пропонувати проведення занять за бажаною тематикою та 

відповідною формою; 

7.1.4.вносити пропозиції щодо прийняття рішень Клубом; 

7.1.5.готувати статті та повідомлення на сайт університету та ЗМІ; 

7.1.6.отримувати допомогу і консультацію з будь якого питання, яке 

викликає потребу відповіді; 

7.1.7.створювати пакети питань в банк запитань Клубу; 

7.1.8.користуватися усіма можливими послугами інформаційно-

методичного забезпечення, які має ПУЕТ; 

7.1.9.отримувати заохочення за активну діяльність. 

 

8. Припинення членства у Клубі 

8.1.Член Клубу може бути виключений із Клубу за рішенням 

координаційної ради Клубу  в разі: 

8.1.1. якщо його дії наносить шкоду майну університету, Клубу, 

інтересам та репутації Клубу; 

8.1.2.грубого порушення даного Положення. 

8.2. Член Клубу може добровільно припинити своє членство у Клубі. 

 

9. Фінансування 

9.1. Фінансування Клубу здійснюється згідно Законом «Про вищу 

школу» та Статутом ПУЕТ по статті «діяльність органів студентського 

самоврядування»; 

9.2.До фінансування також залучаються  добровільні внески меценатів, 

спонсорів та співчуваючих осіб, які не суперечать чинному  законодавству. 

 

10. Місце знаходження Клубу 

10.1. Клуб здійснює свою діяльність за адресою: м. Полтава, 

вул. Коваля, 3, Полтавський університет економіки і торгівлі. 

 


