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Організаційний комітет Школи молодого лідера 
 
Голова: 

Ніколаєнко Станіслав − член-кореспондент Національної 

академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, 

професор, ректор Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. 

 

Співголови: 

Кваша Сергій – проректор з навчально-виховної роботи 

Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, доктор економічних наук, професор, академік 

Національної академії аграрних наук, заслужений діяч науки і 

техніки України 

Іщенко Тетяна – проректор з наукової роботи та міжнародного 

співробітництва, кандидат історичних наук, професор, 

Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. 

Ржевський Геннадій – канд. психологічних наук, доцент, 

директор навчальнонаукового центру виховної роботи та 

соціального розвитку НУБіП України, доцент кафедри 

соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті 

Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ; 

Хижняк Анна – нальник відділу виховної роботи і 

студентських справ Навчально-наукового центру виховної 

роботи і соціального розвитку Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, м. Київ; 

Паламарчук Максим – голова студентської організації 

самоврядування Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. 

 

Місце проведення: 309 ауд. (навчальний корпус №3) 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. 

Час проведення: 09.00 – 18.00. 
Регламент виступу: 

Пленарне засідання – 10 хв. 

Тренінг – 2,5 години. 

  



 

Графік роботи Школи молодого лідера: 

09.00 – 9.30 Реєстрація учасників,  

3-й поверх (навчальний корпус №3) 

9.30 – 10.30 Пленарне засідання Школи молодого лідера 

ауд. 309, 3-й поверх (навчальний корпус №3) 

10.30-13.00 Проведення тренінгових занять:  

ауд. 309, 3-й поверх (навчальний корпус №3) 

13.00-13.30 Обідня перерва  

(навчальний корпус №3) 

13.00-15.40 Презентація програми «Я маю право» та 
прем‘єрний показ документального фільму 
«Дорога до в‘язниці» 

 (Кава-брейк) 

15.40 – 17.00 Екскурсійні маршрути: 
Маршрут №1 – Ботанічний сад НУБіП України 

Маршрут №2 – Музей анатомії (навчальний 
корпус 12 факультету ветерінарної медицини) 

17.00 Підведення підсумків.  

Закриття засідання школи молодого лідера. 

 
  



 

Вітальне слово: 

1. Кваша Сергій – проректор з навчально-виховної роботи 

Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, доктор економічних наук, професор, академік 

Національної академії аграрних наук, заслужений діяч науки і 

техніки України  

Теми виступів доповідачів. 

2. Олена Ковтун - заступник  генерального директора з питань 

співпраці з аграрними ВНЗ та науковими установами УКАБ  

Тема: «Агрокебети - освіта майбутнього» 

3. Анастасія Голос – голова Об’єднаної ради студентського 

самоврядування аграрних закладів освіти України 

Тема: «Розвиток лідерського потенціалу – запорука лідера». 

4. Максим Паламарчук – Голова студентської організації 

самоврядування Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. 

Тема: «Студентське самоврядування як складова частина 

управлінського менеджменту ЗВО» 

 

5. Тренінгові заняття: 

Презентація спікера тренінгу:  

Мартинюк Ірина – кандидат психологічних наук, доцент: 

«Визначення схильності до лідерства». 

Мета: діагностувати рівeнь розвитку особистісних якостeй, 

що визначають схильність до лідeрства. 

Напрямки роботи: визначeння гнучкості та 

оригінальності мислeння, критичності мислeння, готовності до 

змін, уміння вирішувати проблeми, прагнeння співпраці, рівня 

активності, готовності вeсти пeрeговори, тактовності та 

дипломатичності, комунікативних та організаторських 

здібностeй, потрeби у пізнанні. 

Кількість учасників – до 20 осіб.  

Тривалість – 2,5 години. 

 

6. Дем‘янець Анастасія - Головний спеціаліст відділу 

молодіжної політики Департаменту молоді та спорту КМДА  

Тема «Я маю право» 

 

7. Підведення підсумків 

 


