ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ (2016-2019)

1 рік Програми
Назва університету

№
1
2
3

4
5
6
7

Назва Проекту

Донецький
національний
технічний
університет
Донецький національний університет імені
Василя Стуса
Дрогобицький
державний
педагогічний
університет імені Івана Франка
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
Луганський національний університет імені
Тараса Шевченка

8

Маріупольський державний університет

9

Національний
України

10

Національний
університет
"Львівська
політехніка"
Полтавський
національний
технічний
університет імені Юрія Кондратюка
Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля
2 рік Програми
Донецький
національний
університет
економіки і торгівлі імені Михайла ТуганБарановського
Київський
національний
економічний
університет ім. Вадима Гетьмана
Київський
національний
університет
технологій та дизайну
Криворізький
державний
педагогічний
університет
Луганський
національний
аграрний
університет
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»
Одеський національний університет імені І.І.
Мечникова
Полтавський університет економіки і торгівлі
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12

лісотехнічний

університет

Таврійський національний університет імені
В.І. Вернадського
Тернопільський
національний
технічний
університет імені Івана Пулюя
Український католицький університет
Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна

Університет як рушій реформ місцевих громад та бізнесу
Стратегія інтернаціоналізації
Розробка та впровадження механізму оцінювання освітніх
програм у внутрішній системі забезпечення якості освіти
університету
Скіллз Плюс Портал для лідерства
Формування готовності викладачів університету до здійснення
навчання, заснованого на дослідженнях
Комплексний підхід до системи забезпечення якості вищої
освіти
Побудова європейського університету – лідера регіонального
розвитку та освіти на сході України, активного учасника
процесу сприяння зупиненню конфлікту
Інтернаціоналізація
як
спосіб
підвищення
конкурентоспроможності сучасного університету
Лідерство у розвитку освітніх програм з поглибленою
практичною підготовкою на робочих місцях (дуальних
програм)
Імплементація студенто-центрованого підходу в проектування
та реалізацію освітніх програм
Посилення стратегічного партнерства «Університет-бізнес»
Розвиток лідерського потенціалу та формування системи
управління змінами в діяльності переміщеного університет
Створення студентського сервіс-центру «Інфо-хаб»

Імплементація
стратегії
академічної
доброчесності
університету
Розвиток підприємницьких та інноваційних ініціатив в
університеті
Імідж університету як результат формування його соціального
капіталу
Освітній агроцентр «Донбас України»
Вдосконалення системи оцінювання та забезпечення якості
інженерної освіти
Створення проектного офісу як інституціональна зміна та крок
в розвитку потенціалу університету
Підготовка «Сендвіч-курсів» як інструменту розвитку
лідерського потенціалу університету
Розвиток інтернаціональної компетентності сучасного
університету
Бренд-імідж університету: стратегія позиціонування ТНТУ на
міжнародному ринку освітніх послуг
Підтримка та розвиток якості Університету: програми і сервіси
Відкритість суспільству і бізнесу
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14

Чернігівський національний педагогічний
університет імені Т.Г. Шевченка
Чернігівський національний технологічний
університет
3 рік Програми
Відкритий міжнародний університету розвитку
людини «Україна»
Вінницький
національний
медичний
університет ім. М.І. Пирогова
Вінницький
національний
технічний
університет
Глухівський
національний
педагогічний
університет імені Олександра Довженка
Державний університет інфраструктури та
технологій
Донецький державний університет управління
Луцький національний технічний університет
Національний авіаційний університет
Національний
технічний
університет
«Дніпровська політехніка»
Національний
технічний
університет
"Харківський політехнічний інститут"
Національний
університет
«КиєвоМогилянська академія»
Національний університет біоресурсів і
природокористування України
Уманський
державний
педагогічний
університет імені Павла Тичини
Університет імені Альфреда Нобеля

Створення креативний просторів університетів як драйвер
інноваційного росту освіти регіону
Розвиток доброчесності в науці та навчанні

ІСТАР – Інклюзивна освіта для соціальної трансформації,
доступності та відповідальності
Вдосконалення лідерського потенціалу університету шляхом
розвитку центру проектної діяльності та академічної
мобільності
Формування культури академічної доброчесності в
студентську середовищі
Університет як центр громадської думки
Стратегія інтернаціоналізації
Екологізація стратегії розвитку ДОНДУУ
Бренд-менеджмент Луцького НТУ на ринку освітніх послуг
Ефективне партнерство університету зі стейкхолдерами
Розширення міжнародної співпраці як результат відображення
трансформаційних змін університету в маркетинговій,
міжнародній та інформаційній діяльності
Реформування системи підготовки молодих викладачів
університету
Міжнародний клас: інтернаціоналізація у викладанні та
навчанні
Розвиток лідерського потенціалу молодих вчених університету
Інтернаціоналізація університету в умовах автономії закладу
вищої освіти та соціально-політичної нестабільності в Україні
Створення регіонального хабу гейміфікації освітнього процесу
«Нобель-Quiz»

