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Number of the Grant Agreement  
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ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Університет і лідерство» 
9 листопада 2016 р., м. Київ 

 

Консорціум Проекту Програми Темпус «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» 
(ELITE – Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging) (далі – Проект) запрошує до участі 
у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Університет і лідерство». 
 

Організатори Конференції – члени Консорціуму: 
 Каунаський технологічний університет 

(Литва) 
 Університет Тампере (Фінляндія) 
 Університет Гринвічу (Сполучене 

Королівство) 
 Ranmore Consulting Ltd. (Сполучене 

Королівство) 
 Естонська бізнес-школа (Естонія) 
 Київський університет імені Бориса 

Грінченка 
 Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка 
 

 Міністерство освіти і науки України  
 НАПН України, Інститут вищої освіти 
 Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 
 Національний авіаційний університет 
 Одеський національний університет імені І.І. 

Мечникова  
 Донецький державний університет 

управління (м. Маріуполь) 
 Національна академія державного 

управління при Президентові України 
 Асоціація з управління персоналом 

HRFORUM 
 

Під час конференції також відбудуться презентації 12 університетів-учасників Програми розвитку 
лідерського потенціалу університетів України (Британська Рада в Україні, Інститут вищої освіти НАПН 
України, Leadership Foundation for Higher Education (Сполучене Королівство)) 
 Донецький національний технічний 

університет  (м. Красноармійськ) 
 Кременчуцький національний університет 

імені Михайла Остроградського  
 Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка (м. Старобільськ) 
 Маріупольський державний університет  
 Національний університет «Львівська 

політехніка» 
 Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка 

 Національний лісотехнічний університет 
України (м. Львів) 

 Київський університет імені Бориса Грінченка  
 Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка  
 Полтавський національний технічний 

університет імені Володимира Даля  
 Донецький національний університет            

(м. Вінниця) 
 Східноукраїнський національний університет 

імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк)  
 
Тематичні напрями Конференції: 
1. Роль університетів у розвитку лідерського потенціалу суспільства (university leadership) 
2. Розвиток лідерства для сфери освіти (education leadership) 
3. Розвиток лідерства для сфери державного управління (public leadership) 
4. Розвиток лідерства для сфери бізнесу (business leadership) 
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Реєстрація учасників – до 31 жовтня 2016 р.  
 Реєстрація для участі у Конференції є обов’язковою. Форма для реєстрації додається. 

 Участь у Конференції є безкоштовною.  

 Заповнена реєстраційна форма надсилається на електронну пошту elite-project@ukr.net.  

 Зареєстрований Оргкомітетом учасник Конференції отримує лист-запрошення, який необхідно 
роздрукувати, взяти з собою та пред’явити організаторам для отримання матеріалів.  

 

Подання пропозицій для виступу і статей для публікації – до 30 вересня 2016 р. 
 Пропонована тема виступу зазначається учасником у реєстраційній анкеті. Програма Конференції 

формується на основі отриманих пропозицій щодо виступів. 

 Статті учасників Конференції, рекомендовані Оргкомітетом до друку, будуть опубліковані збірнику 
матеріалів Конференції за рахунок коштів Проекту. Стаття подається в електронному вигляді на 
електронну пошту elite-project@ukr.net. Вимоги до статей розміщені на сайті Конференції. 
Оргкомітет здійснює технічну та змістовну експертизу статей та інформує автора статті про 
результати експертизи. 

 

Cайт Конференції – http://www.ihed.org.ua/ua/diialnist/proekty.html 
Контакти Оргкомітету: elite-project@ukr.net., тел./факс: +38-044-28-668-04, тел.: 067-11-37-111 (Олена) 
 


