
З 2 по 4 грудня 2014 року на базі Київського університету імені Бориса 

Грінченка відбулися заходи в межах реалізації проекту «Освіта задля 

лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» (ELITE) програми TEMPUS. 

Організаторами та учасниками виступили члени консорціуму: Каунаський 

технологічний університет (Литва), Університет Тампаре (Фінляндія), 

Університет Грінвіча (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, Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», Національний авіаційний 

університет, Донецький державний університет Управління, Національна 

академія державного управління при Президентові України, Асоціація з 

управління персоналом HRFORUM.  

2 грудня 2014 року відбувся координаційний мітинг представників 

консорціуму проекту ELITE, на якому були підведені підсумки першого 

етапу проекту та узгоджені подальші дії щодо реалізації проекту, зокрема 

обговорювалося: створення електронного міжнародного журналу, 

визначення статусу центрів лідерства в університетах-членах консорціуму, 

рівень готовності матеріально-технічної бази центрів, вимоги до тренерів, 

комплектація діагностичного інструментарію центрів. 

3 грудня 2014 року пройшла міжнародна науково-практична 

конференція «Університет і лідерство» в межах проекту ELITE програми 

TEMPUS. Модератором конференції була Світлана Калашнікова, доктор 

педагогічних наук, професор, в.о. директора Інституту вищої освіти, НАПН 

України.  

Зі вступним словом до учасників конференції звернувся Віктор 

Огнев’юк, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, 

ректор Київського університету імені Бориса Грінченка.  
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В межах пленарного засідання з доповідями виступили партнери 

проекту ELITE в країнах ЄС: професор Данголія Руткаускіне (Каунаський 

технологічний університет, Литва), професор Ян Макней та професор 

Франсія Кінчінгтон (Університет Грінвіча, Сполучене Королівство), 

професор Олав Аарна (Естонська бізнес-школа, Естонія). 

Далі робота продовжилася у таких  секціях: «Розвиток лідерства для 

освіти (education leadership)», «Розвиток лідерства для державного 

управління (public leadership)», «Розвиток лідерства для підприємств 

(business leadership)». За участью керівників закладів вищої освіти було 

проведено засідання Міжнародного круглого столу «Розвиток лідерського 

потенціалу університетів».  

Модераторами секції «Розвиток лідерства для сфери освіти (education 

leadership)» виступили представники Київського університету імені Бориса 

Грінченка Ірина Линьова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

державного управління та управління освітою Інституту суспільства та Неля 

Лебідь, кандидат психологічних наук, завідувач відділу психологічних 

досліджень НДЛ культури лідерства.  

Співмодератором Міжнародного круглого столу для керівників 

закладів вищої освіти «Розвиток лідерського потенціалу університетів» 

(спільно зі Світланою Калашніковою) виступила менеджер проекту ELITE 

від Київського університету Бориса Грінченка Валерія Міляєва, доктор 

психологічних наук, доцент, завідувач НДЛ культури лідерства. 

 В межах Міжнародного круглого столу відділом соціологічних 

досліджень НДЛ культури лідерства під керівництвом Тягло Катерини, 

кандидата соціологічних наук, проводилось соціологічне експрес-

опитування. Його мета полягала в тому, щоб оцінити можливість 

імплементації ефективної моделі підвищення кваліфікації співробітників у 

практику вітчизняних закладів вищої освіти. Отримані результати показали 

високий рівень готовності університетів до реалізації подібних інновацій. 



3 грудня 2014 року на базі НДЛ культури лідерства відбулася 

моніторингова місія проекту ELITE. Представники TEMPUS офісу в Україні 

схвально оцінили результати першого етапу проекту: відзначили ефективну 

комунікацію членів консорціуму, високий рівень підготовки Центрів 

лідерства в університетах, обізнаність керівництва університетів щодо 

проекту ELITE. 

Дякуємо всім учасникам заходів за плідну співпрацю! 

 

 



 



 



 


