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25 січня 2018 року команда НТУ “ХПІ” 
виграла грант від Британської ради в 

рамках програми Розвитку лідерського 
потенціалу університетів України. 

Одночасно з НТУ “ХПІ” ще 13 провідних 
університетів України отримали 

можливість прийняти участь в програмі.
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НТУ “ХПІ” і кафедра педагогіки і психології управління соціальними 
системами ім. акад. І.А. Зязюна, поспіль виграла 2 престижних гранти 

з лідерства. 
Тобто тим самим ми підтвердили спроможність і рівень наших 

досліджень в науці про лідерство - головну соціальну науку, що рухає 
прогрес в суспільстві. Це посилило імідж кафедри і нашого НТУ «ХПІ», 

як провідних в Україні.



Команда НТУ “ХПІ”
• Сокол Євген Іванович – ректор НТУ “ХПІ”, д.тех.н., проф., член-

кореспондент НАН України
• Романовський Олександр Георгійович – завідувач кафедрою ППУСС ім. 

академіка І. Зязюна, д.пед.н., проф., член-кореспондент НАПН України
• Панфілов Юрій Іванович – начальник методичного відділу, к.психол.н., 

доц.
• Гура Тетяна Віталіївна – заступник завідувача кафедрою ППУСС ім. 

академіка І. Зязюна, д.пед.н., доц.

• Тіняков Артем Олександрович –
доцент кафедри фізичного 
виховання,  к пед.н.

• Книш Анастасія Євгенівна –
доцент  кафедри ППУСС ім. 
академіка І. Зязюна, к.психол.н.

• Мишакова Дар`я – студентка 
факультету Соціально-
гуманітарних технологій
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Основні завдання програми

1
• Створення національної мережі «агентів змін» – фахівців, готових 

упроваджувати інноваційні зміни у своїх закладах вищої освіти

2
• Введення механізмів розповсюдження, співпраці та обміну ефективною 

практикою розвитку лідерського потенціалу університетів
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• Ефективне застосування лідерського потенціалу «агентів змін» у 

системі вищої освіти
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• Чітке розуміння університетами своєї ролі та відповідальності в умовах 

розширеної автономії через оновлення університетських стратегій

5
• Здійснення партнерських обмінів між університетами України та 

Великої Британії.
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Програма складалася з трьох 
ключових частин

Розвиток лідерського 
потенціалу молодих 
науковців

В ході модулів розвитку “Молоді
лідери” 2 викладачів мали можливість
розвинути якості, знання та вміння, що
сприяють прояву лідерства

Візит до 
Британського 
Університету

Побудова 
університетської

команди

Система заходів з розвитку ефективної
комунікації між студентами,
викладачами та адміністрацією
університету

3

2

1

Були встановлені партнерські відносини
між НТУ “ХПІ” та університетом Оксфорд
Брукс (Великобританія з метою вивчення
британського досвіду.
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Центр Розвитку команд
(березень 2018 року)
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Цілі Центру Розвитку:

- допомогти учасникам реалізувати 
стратегічно важливі ініціативи зі змін за 
допомогою креативності та командної 
роботи:
- допомогти розширити спроможності до 
лідерства і змін серед людей, установ і в 
системі вищої освіти України загалом на 
довгострокову перспективу;
- підтримувати творчу роботу у 
співробітництві;
- використовувати різні погляди та досвід;
- дозволяти ризикувати в безпечному 
середовищі;
- перейти від дивергентного до 
конвергентного мислення.



Академія змін (липень 2018 року) 
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В ході Академії змін були розглянуті 
сучасні розробки Фундації лідерства 

Великої Британії: 

- розподілене лідерство, творчий підхід 
лідерів, 
- креативність, співробітництво, генерація 
ідей, 
- коучинговий підхід в розвитку  
лідерства, 
-модель навчання і розвитку, 
-PESTLE (опорний план різних категорій і 
факторів команди учасників), 
-SWOT-аналіз ( сильні і слабкі сторони 

команди),  вправи на зниження слабких 
сторін учасників команди

рефрейминг навчання.



Сертифікація за результатами 
проходження програми “Молоді

лідери”
Після трьох навчальних модулів 

програми “Молоді лідери” та захисту 
індивідуальних проектів доц. Тіняков

А.О. та доц. Книш А.Є. отримали 
сертифікати про успішне 
проходження навчання
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Участь представників НТУ «ХПІ» в виїзних тренінгах та 
зроблений учасниками проекту на підставі отриманих знань 
аналіз оцінки розвитку професійних компетенцій молодих 
викладачів університету показав необхідність включення 
секцій, присвячених проблемам реформування системи 

підготовки молодих викладачів в програми деяких 
конференцій, що проводяться в університеті



Конференція «НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА ІВАНА ЗЯЗЮНА У ПРАЦЯХ ЙОГО 
СОРАТНИКІВ ТА УЧНІВ» 

(23-24 травня  2018 року) 
Секція 9.Шляхи реформування системи підготовки молодих викладачів ВНЗ на засадах 

лідерства

Конференція «ЛІДЕРИ ХХІ СТОЛІТТЯ. ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ХАРИЗМАТИЧНОГО 
ЛІДЕРА НА ОСНОВІ ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 

(27-28 вересня 2018 року)
Секція 5.Психолого-педагогічні технології формування лідерських якостей сучасного 

фахівця

IV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих 
вчених «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»
(18 жовтня 2018 року)

Секція 1.Психологічні засади реформування системи підготовки молодих викладачів в 
університеті

Конференція «ДУХОВНО-МОРАЛЬНІСНІ ОСНОВИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ 
У ДОЛІ ЛЮДСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ»

(16-17 листопада 2018 року) 
Секція 3  Реформування підготовки молодих викладачів та науковців на основі розвитку 

духовно-моральних цінностей та особистої відповідальності



Тренінги та майстер-класи, спрямовані на підвищення 
професійного рівня молодих викладачів, було 

апробовано на ХVI Міжнародній методичній школі-
семінарі «Сучасні педагогічні технології в освіті», 

організованій у співпраці з Національної академією 
педагогічних наук України 



За результатами проекту розроблено та 
презентовано на ХVI Міжнародній методичній 

школі-семінарі «Сучасні педагогічні технології в 
освіті» майстер-класи:

“Боротьба екстравертів з інтровертами. Боротьба 
жіночого і чоловічого лідерства. Як вийти 

переможцями із цієї сутички”
(проф. Романовський О.Г.)

«Система підготовки  молодих викладачів у 
британському університеті»

(проф. Гура Т.В.)

«Комунікативна компетентність особистості як умова 
успішної діяльності майбутнього лідера-управлінця» 

(проф.. Панфілов Ю.І., доц.. Грень Л.М.)

«Коучинговий стиль викладання» 
(доц.. Книш А.Є.)
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Відкриття Школи молодого 
викладача
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- Проведено психолого-педагогічну оцінку розвитку професійних компетенцій

молодих викладачів, що навчаються в аспірантурі;

- Уточнено пріоритетні потреби професійного та особистісного розвитку молодих 

викладачів;

- Розпочата розробка  положення про підвищення професійного рівня молодих 

викладачів;

- Створено  програму професійного розвитку молодих викладачів «Школа 

молодого викладача»;

- Залучено до участі в подальших модулях програми підготовки молодого 

викладача напрацювань Центру сучасних  педагогічних, психологічних та 

управлінських технологій та Центру лідерства кафедри педагогіки і психології 

управління соціальними системами імені академіка І.А. Зязюна;

- Розробляється програма індивідуального консультування молодих викладачів з 

питань побудови кар`єри для розвитку лідерського потенціалу,

-Розроблено тренінги:

з розвитку емоційного інтелекту

з визначення ціннісних орієнтирів професійного розвитку молодих викладачів

з психофізіологічного розвитку та примноження життєвої енергії.



24-29 жовтня відбувся візит 
команди НТУ “ХПІ” в Оксфорд 

Брукс Університет (Великобританія)

Університет Оксфорд Брукс займає 
першу позицію серед молодих 
Британських Університетів за 

показниками “дослідження” та 
“якість навчання”

Входить до 50 найкращих молодих 
університетів світу за рейтингом QS 

World Ranking

Входить в список найкращих 
університетів з 14 дисциплін за 

рейтингом QS World Ranking
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В ході візиту проведено зустрічі з:

Віце-ректор з питань 
досліджень та 

глобального 
співробітництва

ЛІНДА КІНГ

Голова програми 
професійного 

розвитку 
дослідників

СЬЮЗАН БРУКС

Завідувач кафедрою 
психології 

МАКСІН ФЛЕТЧЕР

Віце-ректор з питань 
роботи зі студентами 

та викладачами

АНН-МАРІ КІЛДЕЙ

Голова програми 
розвитку викладачів 

університету

ДЖЕККІ ПОТТЕР

Старший викладач, 
переможець у 

номінації “Кращий 
викладач університету 

2017 року”

ЛУЇС БУНС
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Під час зустрічі з віце-ректором Ліндою Кінг ректор
професор Сокол Є.І. зробив презентацію основних 
напрямків діяльності НТУ “ХПІ” як сучасного закладу 
вищої освіти та потужного наукового центру. 16
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Романовський О.Г. презентував можливі 
напрямки співробітництва між НТУ “ХПІ” та 
Оксфорд Брукс Університетом, а також 
запропонував проект угоди між 
університетами.



Зустріч двох завідувачів:
кафедри педагогіки і психології управління 
соціальними системами ім. академіка І.А. 

Зязюна проф. Романовського О.Г. (НТУ “ХПІ”) та 
завідувача кафедрою психології Максін Флетчер
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Oxford Brookes University Motto:
“Not a student for a lecturer, but a lecturer for a 

student”
Девіз Університету Оксфорд Брукс: “Не студент для 

викладача, а викладач для студента”
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Підсумки візиту:
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1. Наша делегація на чолі з ректором проф. Соколом Є.І. домовилася про 
наукове співробітництво з одним з найпрестижніших вузів Європи та 

підписала Договір про співпрацю.
2. Ми ознайомилися з університетом Оксфорд Брукс - супутником 

старого Оксфорда, і отримали можливість порівняти свої і їх досягнення.
3. Університет Оксфорд Брукс насамперед цікавий з'єднанням гуманітарної 

та технічної освіти
4. Ми спілкувалися абсолютно на рівних умовах і одному рівні з одним з 

найкращих вузів Європи. Університет Оксфорд Брукс ніхто не 
зобов'язував зустрічатися з нами. Зустріч відбулася тільки тому, що вони 
визнали наш високий науковий і освітній рівень виходячи з інформації 

про наше рідне НТУ «ХПІ», який входить в ТОП - 1000 і досягнення 
кафедри в видаваних журналах і книгах відомих у багатьох 

наукометричних системах наукового простору.
5. Коли ми зуміємо реалізувати всі домовленості з університетом Оксфорд 

Брукс, то внесемо великий внесок в наукову і освітню діяльність нашого 
вузу на рівні кращих Європейських вузів і подальший розвиток вищої 

школи України.



Фінальний захід проекту 
“Innovate. Lead. Inspire”

5 березня 2019 року

21

На зустрічі були присутні:
Міністр освіти і науки 

України Лілія Гриневич, 
Президент Національної 

академії педагогічних наук 
України Василь Кремень, 

директор Британської Ради 
Саймон Вільямс, 

генеральний директор
Advance HE Елісон Джонс



За підсумками виконання 
«Програми розвитку 

лідерського потенціалу 
університетів України» 
директор Британської 

Ради Саймон Вільямс та 
директор Інституту вищої 

освіти НАПН України 
Світлана Калашнікова

вручили учасникам 
відповідні сертифікати
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Подальші кроки:

Розвиток лідерського потенціалу на інституційному рівні 
впроваджуватиметься через систему тренінгів в Центрі Лідерства, а також 

через майстер-класи на конференціях та семінарах НТУ «ХПІ», під час 
роботи «Школи молодого викладача»

Участь команди в розробці Міжнародних проектів, програмах Erasmus+  з  
розвитку лідерського потенціалу на інституційному рівні

Написання сумісної монографії щодо підготовки молодих викладачів з 
науковою спільнотою Університету  Оксфорд Брукс (Велика Британія)
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Видання електронного журналу з науковою спільнотою Університету  
Оксфорд Брукс (Велика Британія)

Захист членами команди,особливо молодими лідерами  докторських 
дисертацій з розвитку лідерського потенціалу на інституціональному рівні
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Участь в заходах з розвитку лідерського потенціалу, які будуть організовані 
Британською Радою в Україні та інститутом вищої освіти НАПН України.



Дякую за увагу!
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