Паспорт проекту
Назва проекту
Веб-сайт
проекту
Донор

Виконавець
проекту

Партнери
проекту

Бенефіціари
(цільова група)
проекту

Проект TEMPUS “Освіта для лідерства, інтелігентності та
розвитку таланту” (ELITE)
(544343-TEMPUS-1-2013-1-LT-TEMPUS-SMHES)
http://elite-project.eu
Європейський Союз:
Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і
культури (Брюссель, Бельгія), яке діє на підставі повноважень,
делегованих йому Європейською Комісією
Каунаський технологічний університет (Литовська Республіка)
Kaunas University of Technology,
K. Donelaičio St. 73, LT-44029 Kaunas, Lithuania (м. Каунас, Литовська
Республіка)
Тел.: + 370 37 300000 / 324140, Факс: + 370 37 324144
E-mail ktu@ktu.lt
Партнери проекту з боку ЄС:
• Каунаський технологічний університет (Литовська Республіка);
• Університет Тампере (Фінляндська Республіка);
• Університет Гринвічу (Сполучене Королівство Великобританії
та Північної Ірландії);
• Естонська бізнес-школа (Естонська Республіка);
• ТОВ
“Ранмор
Консалтинг”
(Сполучене
Королівство
Великобританії та Північної Ірландії)
Партнери з боку України:
• Національна академія державного управління при Президентові
України;
• Національна академія педагогічних наук України;
• Київський університет ім. Бориса Грінченка;
• Тернопільський державний педагогічний університет ім. В.
Гнатюка, м. Тернопіль;
• Національний
технічний
університет
«Харківський
політехнічний інститут», м. Харків;
• Національний авіаційний університет, м. Київ;
• Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, м.
Сімферополь;
• Донецький державний університет управління, м. Донецьк;
• Всеукраїнська асоціація кадровиків «Форум кадровиків»;
• Міністерство освіти та науки України
•
Працівники вищих навчальних закладів, державних установ та
підприємств, державні службовці, слухачі магістерських програм,
аспіранти, докторанти
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Терміни
впровадження
проекту
Мета проекту

Основні
напрями
(компоненти)
проекту

Керівники/
координатори
проекту

1 грудня 2013 року – 1 грудня 2016 року
Загальна мета: посилення ролі українських вищих навчальних
закладів у виконанні державної політики розвитку людських ресурсів
як двигунів суспільного прогресу шляхом надання послуг із лідерства
та організаційного розвитку (удосконалення кадрової політики – Указ
Президента України №45/2012 від 1 лютого 2012 року «Про стратегію
державної кадрової політики на 2012-2020 роки»)
Цілі проекту:
 Розробити концептуальну та інформаційну базу для посилення
ролі університетів у впровадженні публічної політики із
розвитку кадрових ресурсів як джерел лідерства та
організаційного розвитку та рушійної сили соціального
прогресу;
 Створити інфраструктуру (персонал, спроможність, обладнання,
програмне забезпечення) для виконання університетами їх ролі в
розвитку кадрового потенціалу, лідерстві та організаційному
розвитку для соціального прогресу;
 Розробити методологію та створити сприятливі навчальні умови
(зміст, методологія, механізми) для надання університетами
послуг в якості джерел організаційного розвитку, лідерства та
соціального прогресу в 3-х пілотних сферах – освіта, державна
служба та підприємство;
 Реалізувати заходи із політичної, юридичної та соціальної
підтримки ролі університетів у впровадженні публічної політики
в сфері розвитку кадрових ресурсів для лідерства,
організаційного розвитку та соціального прогресу
У рамках проекту будуть створені 8 центрів досконалості з лідерства в
таких сферах: державне управління, освіта, соціальні науки та технічні
науки. Центри будуть створені в українських навчальних закладахпартнерах та надаватимуть цільові дослідницькі послуги для
суспільних потреб та освітніх інновацій, пропонуватимуть професійні
освітні програми та забезпечуватимуть контроль за якістю освіти у
відповідних галузях.
Реалізація проекту відбуватиметься в 6 етапів:
1. Вивчення найкращих практик роботи центрів досконалості вищих
навчальних закладів Європейського Союзу.
2. Оцінювання спроможності українських навчальних закладівпартнерів виконувати впровадження інновацій.
3. Розробка необхідних нормативних та установчих документів, планів
діяльності, необхідних для створення центрів досконалості.
4. Створення центрів досконалості із відповідної галузі в кожному з
українських навчальних закладів-партнерів.
5. Початок надання центрами досконалості освітніх та дослідних послуг
і послуг з оцінювання.
Рачинський Анатолій Петрович, вчений секретар Національної академії
державного управління при Президентові України, Тел.: +38 (044) 48945-43, E-mail: arachynsky@ukr.net
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Очікувані
результати
проекту

Додаткова
інформація

Побережна Віта Анатоліївна, старший викладач кафедри державної
служби та кадрової політики Національної академії державного
управління при Президентові України, Тел.: +38 (044) 456-36-24, Email: davivo04@gmail.com
1. Сприяння удосконаленню виконання національної політики
управління кадровими ресурсами шляхом надання відповідних освітніх
та дослідницьких послуг.
2. Підвищення якості освіти із лідерства та організаційного розвитку
(на моделях кращих центрів досконалості вищих навчальних закладів
Європейського Союзу).
3. Розповсюдження та розробка інновацій в сфері сучасного лідерства
та організаційного розвитку шляхом досліджень та надання
консультативних послуг для широкого загалу
Робочий план для Національної академії в рамках проекту:
 Розробка концептуальної та інформаційної бази для центрів
досконалості з лідерства в сфері державного управління
(оцінювання спроможності Національної академії, навчальні
візити, аналіз найкращих практик, статті до електронного
журналу).
 Створення інфраструктури для центрів досконалості з лідерства
в сфері державного управління (надання приміщення,
обладнання, інформаційних ресурсів, сертифікація експертів).
 Розробка методології та підґрунтя для навчання з лідерства та
організаційного розвитку в сфері державного управління
(розробка методології, електронних навчальних ресурсів,
посібників).
 Виконання заходів з політичної, юридичної та соціальної
підтримки центрів досконалості з лідерства в сфері державного
управління (розробка необхідних нормативних документів,
публікації, проведення міжнародних конференцій, круглих
столів).
 Забезпечення якості проекту (стратегія з якості, звіти з якості).
 Популяризація проекту (портал проекту, інформаційний буклет,
публікації).
 Робота центрів досконалості з лідерства в сфері державного
управління (надання дослідницьких, навчальних послуг,
оцінювання, інституційний аудит).
 Управління проектом (план дії, координаційні зустрічі,
фінансовий аудит, звітування)
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