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PROGRAM 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 
«Університет і лідерство» 

24 травня 2017 р., м. Київ, Україна, вул. Тимошенко 
13б, Київський університет імені Бориса Грінченка 

ПРОГРАМА 
 

Он-лайн трансляція / On-line – сайт Київського університету імені Бориса Грінченка (http://kubg.edu.ua) 
та сайт Інституту вищої освіти НАПН України (http://ihed.org.ua/ua/diialnist/proekty.html)  

1st floor 
9.00-10.00 – Registration of the participants  

1-ий поверх 
9.00-10.00 – Реєстрація учасників  

Conference-hall (227) 
10.00-10.30 – Opening 
Welcome speeches: 
 Victor OGNEVIUK, Rector, Borys Grinchenko Kyiv 

University 
 Danguole RUTKAUSKIENE, Project Manager, Kaunas 

University of Technology, Lithuania  
 Vasyl KREMEN, President, National Academy of 

Educational Sciences of Ukraine 
 Svitlana KALASHNIKOVA, Institute of Higher Education, 

National Academy of Educational Sciences of Ukraine 

Конференц-зала (227) 
10.00-10.30 – Відкриття 
Вступні промови 
 Віктор ОГНЕВ’ЮК, Ректор, Київський університет імені 

Бориса Грінченка 
 Данголія РУТКАУСКІЄНЕ, Менеджер Проекту, 

Каунаський технологічний університет, Литва 
 Василь КРЕМЕНЬ, Президент, НАПН України  

 
 Світлана КАЛАШНІКОВА, Інститут вищої освіти, 

Національна академія педагогічних наук України 

10.30-11.45 – Plenary session 
University and Leadership – International approach 
 Jill JAMESON, University of Greenwich, the United 

Kingdom / International Leadership in Higher 
Education: Critical Thinking for Global Challenges 

 Gregory RAYTER, RAYTER INC., USA / In labyrinths of 
development and implementation of dual learning in 
HE  

 Diana GUDONIENE, Kaunas University of Technology, 
Lithuania / Technological challenges for content 
modernization in HE 

 Seppo Hölttä, University of Tampere, Finland / Capacity 
building for higher education leadership 

 Olav AARNA, Estonian Business School / 
Entrepreneurship in the context of ELITE project  

10.30-11.45 – Сесія 1 
Університет і лідерство – зарубіжний погляд 
 Jill JAMESON, University of Greenwich, Велика Британія / 

Міжнародне лідерство у вищій освіті: критичне 
мислення для глобальних викликів 

 Gregory RAYTER, RAYTER INC., США / У лабіринтах 
розроблення та впровадження дуального навчання у 
вищу освіту 

  Diana GUDONIENE, Kaunas University of Technology, 
Литва / Технологічні виклики для модернізації змісту 
вищої освіти 

 Seppo Hölttä, University of Tampere, Фінляндія / 
Створювання умов для розвитку лідерства у вищій 
освіти 

 Olav AARNA, Estonian Business School / Підприємництво 
у контексті проекту ELITE 

11.45-12.30 – Session 1  
Leadership and Education – Ukrainian point of view  
 Olena ORZHEL Project "Office of Educational Reform in 

Ukraine", NGO "Institute for Leadership, Innovation 
and development" / University social responsibility: 
concepts, realities and challenges 

 Dmytro KOZLOV, HRFORUM Association / Leadership 
and talent management in education 

 Valeria MILIAEVA, Borys Grinchenko Kyiv University / 
Physiological readiness of school leaders for realization 
of changes under education transformation  

11.45-12.30 – Сесія 2  
Лідерство і освіта – український погляд 
 Олена ОРЖЕЛЬ, Проект «Офіс освітніх реформ в 

Україні», ГО «Інститут лідерства, інновацій та розвитку» 
/ Соціальна відповідальність університетів: концепції, 
реалії та виклики 

 Дмитро КОЗЛОВ, ГО «Асоціація НR-Forum» / Лідерство 
та управління талантами в освіті 

 Валерія МІЛЯЄВА, Київський університет імені Бориса 
Грінченка / Психологічна готовність лідерів шкіл до 
реалізації змін в умовах трансформації освіти 
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1st floor 
12.30-13.30 – Lunch 

1-ий поверх 
12.30-13.30 – Обідня перерва 

Conference-hall (227) 
13.30-15.00 – Section 1 – Leadership development for 
education 

Конференц-зала (227) 
13.30-15.00 – Секція 1 – Розвиток лідерства для освіти 
(модератори – Ірина ДРАЧ, Ольга ПАЛАМАРЧУК) 

 Yelena BALCI, Olha PALAMARCHUK / Personal and 
professional development of modern teacher-leader 

 Iryna DRACH / Patterns and functions of research 
leadership 

 Volodymyr ZAIACHKOVSKYY / Development of 
technological competence for manager-leader, as 
component possibility of educational institution, in 
system of postgraduate education 

 Larysa KYIENKO-ROMANIUK / Critical thinking 
development – vector of higher nooeducation 

 Kostiantyn LYNOV / Leadership development in 
institution of secondary education 

 Nataliia PETRYCHENKO / Plurilingual education as a 
part of development of leadership skills 

 Serhiy RED’KO / The formation of corporate culture of 
educational institution on the based of leadership 
principles 

 Mykola SEMENOV / Development of leadership 
qualities in process of create an online course for e-
learning with help the team of like-minded people 

 Yuri SKYBA / Modern requirements for professional 
competences of educational staff of higher education 
institutions  

 Vira USYK / Academic integrity as basis of leadership 
university potential  

 Marharyta SHYROKOVA, Vyacheslav TURSKY / 
Pedagogical university: in search of regional leadership 
model 

 БАЛДЖИ Єлена, ПАЛАМАРЧУК Ольга, Особистісний та 
професійний розвиток сучасного викладача-лідера 

 ДРАЧ Ірина, Закономірності та функції дослідницького 
лідерства 

 ЗАЯЧКОВСЬКИЙ Володимир, Розвиток технологічної 
компетентності керівника-лідера як складової 
спроможності навчального закладу у системі 
післядипломної освіти  

 КИЄНКО-РОМАНЮК Лариса, Розвиток критичного 
мислення – вектор вищої нооосвіти  

 ЛИНЬОВ Костянтин, Упровадження парадигми 
лідерства у закладі середньої освіти  

 ПЕТРИЧЕНКО Наталія, Плюрилінгвальна освіта як 
складова формування лідерських якостей  

 РЕДЬКО Сергій, Формування корпоративної культури 
навчального закладу на засадах лідерства 

  СЕМЕНОВ Микола, Формування лідерських якостей 
при створенні дистанційного курсу в команді 
однодумців 

 СКИБА Юрій, Сучасні вимоги до професійних 
компетентностей науково-педагогічних працівників 
закладів вищої освіти 

 УСИК Віра, Академічна доброчесність як основа 
лідерського потенціалу університету  

 ШИРОКОВА Маргарита, ТУРСЬКИЙ В’ячеслав, 
Педагогічний університет: у пошуках регіональної 
моделі лідерства 
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Conference-hall (212) 
13.30-15.00 

Конференц-зала (212)  
13.30-15.00 (модератори – Ірина ЗАРУБІНСЬКА, Вікторія 
МУРОМЕЦЬ) 

Section 2 – Leadership development for public 
administration 
 Maryna KUSHNIR / Legal and institutional support the 

system of professional qualifications in the field of 
public administration in Ukraine: problems and 
perspectives of their decision  

 Valentyna STADNYK / Gender stereotypes and 
motivational potential of leadership in public 
administration  

 Mar’yana ORLIV / Information and methodological 
support of professional development of leading staff 
of public administration in the framework of the 
project «ELITE» 

Секція 2 – Розвиток лідерства для державного управління 
 КУШНІР Марина / Інституційно-правове забезпечення 

системи професійних кваліфікацій у сфері публічного 
управління в Україні: проблеми та перспективи їх 
вирішення 

  СТАДНИК Валентина / Мотиваційний потенціал 
лідерства і гендерні стереотипи в державному 
управлінні  

 ОРЛІВ Мар’яна / Інформаційно-методичне 
забезпечення професійного розвитку керівних кадрів 
державного управління у рамках реалізації проекту 
«ELITE»  

 

Section 3 – Leadership development for business 
 Olena BABENKO / Leadership of the restaurant 

business management 
 Bila SVITLANA / The role of higher school in 

popularization of corporate social responsibility (csr) 
ideology as the basis for business leadership in xxi 
century 

 Lyudmila DOTSENKO, Inna KARYAKA | Culture of 
communication as a part of leadership potential of the 
graduates of technical university 

 Anna YEMELIANOVA | Social competencies of 
leadership: communicative aspect 

 Iryna ZARUBINSKA, Anatolii POLUKHIN | Leadership 
potential of higher education of Ukraine in the context 
of internationalization 

 Svitlana NESTULYA | Value aspects of modern 
leadership concepts 

 Oleksandr ROMANOVSKYI, Tetiana HURA, Anastasiia 
KNYSH / Development of leader potential in center of 
leadership of national technical university «Kharkiv 
polytechnic institute» 

Секція 3 – Розвиток лідерства для для підприємств 
 БАБЕНКО Олена / Лідерство в управлінні ресторанним 

бізнесом  
 БІЛА Світлана / Роль вищої школи у популяризації 

ідеології соціальної відповідальності бізнесу – основи 
лідерства бізнесу у ХХІ столітті  

 
 ДОЦЕНКО Людмила, КАРЯКА Інна / Культура 

спілкування як складова лідерського потенціалу 
випускника вищого технічного навчального закладу 

 ЄМЕЛЬЯНОВА Ганна / Соціальні компетенції лідерства: 
комунікативний аспект  

 ЗАРУБІНСЬКА Ірина, ПОЛУХІН Анатолій / Лідерський 
потенціал системи вищої освіти України в умовах 
інтернаціоналізації  

 НЕСТУЛЯ Світлана / Ціннісні аспекти сучасних 
концепцій лідерства  

 РОМАНОВСЬКИЙ Олександр, ГУРА Тетяна, КНИШ 
Анастасія / Розвиток лідерського потенціалу в Центрі 
лідерства Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут»  

15.00-15.30 – Conclusions, the overall picture, certificates 15.00-15.30 – Підсумки, загальне фото, вручення 
сертифікатів 

 


