5 березня 2019 року у Києві відбулась підсумкова зустріч команд проекту
«Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України».
Вінницький національний медичний університет ім. М. Пирогова – єдиний
медичной ЗВО, який виборов право участі у Проекті, успішно пройшов всі
етапи і досяг мети – вдосконалення лідерського потенціалу університету
шляхом розвитку центру проектної діяльності та академічної мобільності.
Партнерами Проекту виступли - Британська Рада в Україні, Фундація
лідерства для вищої освіти (Велика Британія), Міністерства освіти і науки
України. Протягом трьох років (2016-2019 рр.) до участі у програмі залучено
40 університетів України, 300 учасників. За вимогами Проекту, команди
формувались за особливим принципом – від ректора або проректора до
аспіранта і студента. Команду ВНМУ склали – Тетяна Трофименко
(студентка), Віталій Побережець (голова профкому студентів), Лариса
Дудікова (завкафедрою), Олена Ігнащук (доцент), Руслана Харковенко
(доцент), Олег Власенко (проректор). Робота в Проекті полягала в участі у
тренінгах, психологічному тестуванні, виконанні командою спільного
завдання, пошуку партнера – британського університету, поїздка на
стажування і вивчення досвіду у Великій Британії (фото 1,2) - в «Англія
Раскін Університеті» (Кембридж). Результатами Проекту ВНМУ стали:
підготовка та підписання Меморандуму про співпрацю між нашими
університетами задля організації курсів з медичної англійської мови для
студентів та викладачів; налагодження освітньої та науково-дослідницької
співпраці з медичним факультетом, науково-дослідними лабораторіями.
Також в університеті створена група з організації проектної діяльності, яка
підготувала 6 проектних заявок, презентувала ВНМУ у brokerage event проведено 32 зустрічі з представниками європейських ЗВО, лабораторій,
науко-дослідницьких центрів з метою пошуку партнерів.
В ході підсумкової зустріч команд проекту відбулись виступи Міністра
пані Лілії Гриневич (фото 3), Василя Кременя, президента НАПН України
(фото 4). Підсумки Проекту підвели: координатор Проекту - Світлана
Калашнікова, директор Інституту вищої освіти Національної академії
педагогічних наук України, пан Саймон Вільямс (Директор Британської Ради
в Україні), пані Елісон Джонс, генеральний директор національної освітньої
агенції Великої Британії Advance HE, зовнішній експерт пані Пет Кілінглі. У
панельній дискусії прийняли участь ректор ВНТУ Володимир Грабко та
студентка ВНМУ Тетяна Трофименко (фото 5), інші учасники.
Від ВНМУ командний та індивідуальні сертифікати отримав проректор
Власенко, від Британської Ради їх вручив Директор, пан Саймон Вільямс
(фото 6). Підсумкова зустріч була прекрасно організована: з прямою он-лайн
трансляцією двома мовами, з синхронним перекладом, з автоматичним
фотобоксом, з інтернет голосування за допомогою QR-коду. Учасники
зустрічі висловили подяку організаторам Проекту та висловили надію на
подальшу співпрацю.
Ольга Драчук
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