Провідний науковий співробітник відділу забезпечення якості вищої
освіти ІВО НАПН України, доктор педагогічних наук, член-кореспондент
НАПН України Бородієнко О.В. Виграла грант на віртуальний візит до
Північно-Західного університету (Northwestern University), США.
Програмою віртуального візиту передбачено зустрічі Бородієнко О.В. з
провідними професорами університету, серія її лекцій з проблем розвитку освіти
в Україні в умовах війни та пост воєнного періоду, презентація результатів
нещодавніх досліджень, зокрема, щодо стратегії розвитку закладів освіти та
громадсько-державного

управління

університетами,

модерування

міжфакультетської дискусії щодо згаданих проблем.

1.

31 травня 2022 року, а рамках віртуального візиту до Північно-

Західного університету (Northwestern University), США, взяла участь у зустрічі з
професором Бенетом Голдбергом, директором Program Evaluation Core. Під час
зустрічі проф. Голдберг презентував напрями діяльності очолюваного ним
підрозділу, схарактеризував специфіку реалізованих проєктів, зробив короткий
огляд стратегій, принципів та методик оцінювання освітніх програм та проєктів.
Олександра Бородієнко на прохання приймаючої сторони схарактеризувала
сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку публічно-приватного
партнерства закладів освіти України (зокрема, закладів професійної та вищої
освіти); зробила огляд реалізованих проєктів, які мали на меті розвиток такого
партнерства на проєктній та постійній основі. В ході зустрічі було окреслено
напрями взаємодії, які становлять спільний науковий та практичний інтерес.

2.

2 червня 2022 року, а рамках віртуального візиту до Північно-

Західного університету (Northwestern University), США, взяла участь у зустрічі з
колективом Інституту дизайну Сігал (Sigal Design Institute). Під час зустрічі
проф. Брюс Акерман, директор інституту, презентував напрями діяльності
очолюваної ним інституції, схарактеризував специфіку реалізованих на засадах

публічно-приватного партнерства проєктів. Олександра Бородієнко на прохання
приймаючої сторони схарактеризувала сучасний стан, проблеми та перспективи
розвитку публічно-приватного партнерства закладів освіти України (зокрема,
закладів вищої освіти); зробила огляд реалізованих проєктів, які мали на меті
розвиток такого партнерства на проєктній та постійній основі. Доктор Стейсі
Бенджамін, у свою чергу, зробила презентацію студентських проєктів, які
реалізуються у взаємодії з компаніями-роботодавцями. В ході зустрічі було
окреслено напрями взаємодії, які становлять спільний науковий та практичний
інтерес.

3.

6 червня 2022 року, а рамках віртуального візиту до Північно-

Західного університету (Northwestern University), США, взяла участь у зустрічі з
колективом Навчально-викладацького семінару з фізики та астрономії (Physics
and Astronomy Learning and Teaching Seminar). Під час зустрічі проф. Бенет
Голдберг, керівник семінару, презентував напрями діяльності очолюваної ним
інституції. Олександра Бородієнко на прохання приймаючої сторони розповіла
про поточні події і соціально-економічні наслідки широкомасштабної збройної
агресії Російської Федерації, її вплив на систему освіти в цілому та вищої освіти
зокрема. Також було презентовано попередні результати дослідження на тему
“Розвиток університетської освіти Західного регіону України у післявоєнний
час” (автори дослідження: М.Барановський, О.Бородієнко, І.Драч, О.Петроє).
4.

7 червня 2022 року, а рамках віртуального візиту до Північно-

Західного університету (Northwestern University), США, взяла участь у зустрічі з
колективом Центру оцінювання програм (Program Evaluation Core). Під час
зустрічі Деніс Дрейн, заступник директора Центру, презентувала основні
напрями його діяльності та проєкти, які наразі реалізуються. Олександра
Бородієнко на прохання приймаючої сторони розповіла про стратегії, підходи та
інструменти оцінювання тренінгових програм (на прикладі проєкту з розвитку

стратегічного управління керівників закладів професійної освіти, який
реалізувався у 2019 році за підтримки ПРООН). В ході зустрічі було окреслено
напрями взаємодії, які становлять спільний науковий та практичний інтерес.

5.

14 червня 2022 року, а рамках віртуального візиту до Північно-

Західного університету (Northwestern University), США, взяла участь у зустрічі з
частиною колективу Центру оцінювання програм (Program Evaluation Core). Під
час зустрічі Сара Вудс, спеціаліст з оцінювання, розповіла про власний досвід
оцінювання освітніх програм. Олександра Бородієнко на прохання приймаючої
сторони розповіла

про стратегії, підходи та інструменти оцінювання

тренінгових програм (на прикладі проєкту з розвитку стратегічного управління
керівників закладів професійної освіти, який реалізувався у 2019 році за
підтримки ПРООН). В ході зустрічі було окреслено напрями взаємодії, які
становлять спільний науковий та практичний інтерес.

