
Семінар лідерів студентського самоврядування ВНЗ м.Кременчука
“Студентське самоврядування - важливий 

фактор формування майбутньої еліти нації” 
(12—13.04.2016р.)

Студентське самоврядування потрібно студентству, тому що це практична школа для 
тих, хто бажає спробувати себе у ролі керівника, адміністратора, лідера, це можливість 
реалізовувати суспільно значущі проекти, що підуть на користь усій студентській громаді.
 Сьогодні студентське самоврядування є важливим фактором розвитку і модернізації 
суспільства, виявлення потенційних лідерів, формування майбутньої еліти нації. 

З метою вироблення у студентських лідерів навичок управлінської та організаторської 
роботи з колективом, налагодження співпраці між органами студентського самоврядування 
Кременчуцьких вишів та обміну досвідом роботи, створення умов для спілкування молодих 
людей Студентська рада Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка за 
підтримки адміністрації закладу провела на базі коледжу 12 – 13.04.2016р. семінар для лідерів
студентського самоврядування ВНЗ міста Кременчука «Студентське самоврядування -  
важливий фактор формування майбутньої еліти нації». 

Цікава, насичена, практично спрямована програма семінару включала тренінги, 
підготовлені  викладачами психолого-педагогічних дисциплін та студентами випускних груп 
нашого коледжу, а також тренерами із Києва та Дніпропетровська:

“Соціально відповідальний і успішний громадянин: як стати успішним, роблячи світ 
кращим?”, Проектний менеджмент:основа проектів іпершої справи”  (Проданець 
Микита Андрійович, волонтер, громадський діяч, підприємець);
«Лідерські якості» (Московець Людмила Павлівна, викладач психолого-педагогічних 
дисциплін педагогічного коледжу);
«Волонтерські програми Європи та їх можливості для молоді» (Мрін Олександр, член 
Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Всеукраїнська Асамблея Молоді»);
«Планування та організація роботи органів самоврядування» (починаючі тренери);
«Спілкування. Розуміти та поважати інших. Як переконати інших» (починаючі тренери);
«Увага!Конфлікт» (Барда Світлана Іванівна, викладач психолого-педагогічних 
дисциплін педагогічного коледжу);
«Публічний виступ: складові та таємниці» виступу (Непорада Ірина Михайлівна, 
викладач психолого-педагогічних дисциплін педагогічного коледжу, починаючі тренери).

Щоб люди простягли вам руку,
ви маєте доторкнутись до їх серця.

         Робін Шарма



У семінарі взяли участь близько 50-ти студентських лідерів 7-ми вишів нашого міста:
- Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського,
- коледжу КрНУ, 
- Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка,
- Кременчуцького медичного коледжу імені В.І.Литвиненка, 
- Кременчуцького льотного коледжу Національного авіаційного університету, 
- Кременчуцького коледжу транспортної інфраструктури",
- ВПУ №7.






