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МЕТА ПРОЕКТУ:  

 

• сприяння модернізації вищої освіти з розвитку управлінського 

потенціалу  ВНЗ країн-партнерів: Україна, Грузія, Вірменія, Молдова і 

Білорусь; 

• підтримка  тривалого діалогу про реформи між відповідними 

зацікавленими групами; 

• створення управлінських, організаційних та інноваційних можливостей 

у ВНЗ-партнерах; 

• створення конкурентної системи вищої освіти. 

 

 

 

ДАТА ПОЧАТКУ проекту: 15 жовтня 2012 р.  

ДАТА ЗАВЕРШЕННЯ проекту: 14 жовтня 2015 р.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Очікувані  результати  проекту: 

 на інституціональному рівні: 

•      Самооцінка і зовнішній аналіз лідерських та управлінських навичок і моделей у ВНЗ 

країн-партнерів. 

•      Розробка програми та рекомендаційних матеріалів з лідерства та управлінських змін. 

•      Зміцнення потенціалу молодих лідерів і жінок-лідерів. 

на національному рівні: 

•      Вивчення процесу модернізації вищої освіти у країнах-партнерах і його впливу на ВНЗ. 

•      Визначення ефективних європейських моделей у галузі лідерства та управлінських змін. 

•      Проведення тренінгів з лідерства та управлінських змін, організація місцевих тренінгів, 

які спрямовані як на керівників, так і на адміністраторів ВНЗ країн-партнерів. 

•      Організація національних конференцій з тематики змін, які сприяють модернізації у 

країнах-партнерах. 

•      Розвиток Стратегії для Управлінських змін у вищій освіті у країнах-партнерах. 

 на міжнародному рівні: 

•      Сприяння транснаціональному співробітництву лідерів європейських ВНЗ і ВНЗ країн-

партнерів та інших зацікавлених сторін у вищій освіті за допомогою віртуального науково-

дослідного інституту 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консорціум проекту La MANCHE складається з 29 установ  

– 23 ВНЗ з регіону Східного добросусідства, п’ять ВНЗ з Європи 

 та одна комерційна компанія з Великої Британії.  

  

Європейські партнери: 

Координатор - Міжнародний Університетський Коледж (м. Добрич, Болгарія)   

•        Університет Фессалії (м. Волос, Греція) 

•        Вищий національний інститут агрономії, харчування та навколишнього 

середовища – АгроСюп Діжон (м. Діжон, Франція) 

•        Політехнічний інститут Браганса (м. Браганса, Португалія) 

•        Університетський коледж Бірмінгему (м. Бірмінгем, Велика Британія) 

•        Клевечеррі.ком (м. Бірмінгем, Велика Британія) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЗ-партнери з регіону Східного добросусідства : 

 •         Державний аграрний університет Вірменії (м. Єреван, Вірменія) 

•         Гаварський державний університет (м. Гавар, Вірменія) 

•         Державний інженерний університет Вірменії (м. Єреван, Вірменія) 

•         Єреванський державний університет (м. Єреван, Вірменія) 

•         Білоруський державний економічний університет (м. Мінськ, Білорусь) 

•         Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації (м.Гомель, 

Білорусь) 

•         Гомельський державний технічний університет ім. П.О. Сухого (м. Гомель, Білорусь) 

•         Вітебський державний технологічний університет (м. Вітебськ, Білорусь) 

•         Кавказький університет (м. Тбілісі, Грузія) 

•         Навчальний університет Горі (м. Горі, Грузія) 

•         Міжнародний чорноморський університет (м. Тбілісі, Грузія) 

•         Тбіліський державний університет ім. І. Джавахішвілі (м. Тбілісі, Грузія) 

•         Комратський державний університет (м. Комрат, Республіка Молдова) 

•         Молдовський державний університет (м. Кишинів, Республіка Молдова) 

•         Державний аграрний університет Молдови (м. Кишинів, Республіка Молдова) 

•         Бєльський державний університет ім. Алеко Руссо (м. Бєльці, Республіка Молдова) 

 

 



 

 

 

 

 

Партнери з України 

 Національний координатор – Східноукраїнський національний університет ім. 

В. Даля (м. Луганськ) 

         Черкаський державний технологічний університет (м. Черкаси) 

         Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

(м. Харків) 

         Львівська комерційна Академія (м. Львів) 

         Луцький національний технічний університет (м. Луцьк) 

         Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів) 

         Одеський національний економічний університет (м. Одеса) 

 



 

Сайт проекту: www.lamanche-tempus.eu 
 

http://www.lamanche-tempus.eu/
http://www.lamanche-tempus.eu/
http://www.lamanche-tempus.eu/


 
Результати діяльності: 

 • Розроблено опитувальник, проведено дослідження проблем і 

можливостей ВНЗ партнерів. За результатами підготований 

звіт (in-depth study). 

• ВНЗ партнери з ЄС підготували зовнішній оціночний звіт 

(External assessment report) з рекомендаціями. 

• Підготовані та опубліковані 3 інформаційних бюлетеня. 

• У ВНЗ партнерах проведені семінари для викладачів, 

адміністрації та студентів. 

• Проведена літня школа з лідерства для студентів 

 



ЗОВНІШНІ   РЕКОМЕНДАЦІЇ   І   ЗВІТИ 

 
 
External Assessment Report 

 

Changing Higher Education 

Institutions in Societies in Transition 

 

Handbook of European Governance 

Practice in Higher Education 



Довідник  з  практики  Європейського 

   управління  у  вищій  освіті 

Міжнародний Університетський коледж, Болгарія:  

Внутрішній менеджмент і заснування Центру стратегічного 

партнерства 

AgroSup Dijon, Франція: 

Реформа навчальних планів у Програмах підготовки фахівців 

інженерних спеціальностей 

AgroSup Dijon, Франція: 

Впровадження життєздатного розвитку у процес управління 

інститутами: “Зелений план” 

AgroSup Dijon, Франція: 

Стратегічний план Європейської системи вищої освіти: 

імплементація і виклики  

 



Зміни у вищій освіті у країнах з перехідною економікою  

Інтернаціоналізація через застосування міжнародних освітніх програм: 

Національний Технічний Університет “Харківський політехнічний інститут”, 

Україна 

 

Розвиток партнерства між університетом та підприємствами: 

Східноукраїнський університет імені Володимира Даля, Україна  

 

Розбіжності між навичками випускників та потребами ринку праці: проблеми і 

методи їх подолання: Луцький Національний Технічний університет, Україна  

 

Менеджмент системи світи “протягом усього життя” в університеті: Одеський 

Національний економічний університет, Україна 

 

Конкуренція на ринку освітніх послуг України: виклики для Львівської 

комерційної академії 

 



рамках р рамках проекта La 

Заходи, здійснені в  рамках реалізації проекту 

 La Manch 

 

 

2-а робоча нарада 

учасників консорціуму 

та міжнародна конференція.  

Бірмінгем (Великобританія),  

22-26 квітня 2013 р. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заходи, здійснені в  рамках реалізації проекту 

                                    La Manch 

 

 

 

 

 
3-я робоча нарада учасників консорціуму  

та міжнародна конференція.  

 Браганса (Португалія),  

21-26 жовтня 2013 р. 

 



 

 

Заходи, здійснені в  рамках реалізації проекту 

                                    La Manch 

       3-я робоча нарада учасників 

консорціуму та міжнародна 

конференція.  

Єреван (Вірменія) 

    9-13 червня 2014 р. 

 



Заходи, здійснені в  рамках реалізації проекту     

La Manch 

 
Літня школа для студентів 

Young Leaders Academy  Добрич, 

Болгарія, 1-13 вересня 2014 р. 



•  

 

 

 

 

 

 

                                     

                                  ТРЕНІНГИ  В  ЛКА 

Мотивація навчальної діяльності   - 2 квітня 2014 року,  тренер - доцент кафедри МЕВ 

Юлія Полякова 

Стратегічні пріоритети і тактичні  засоби  удосконалення  навчального  процесу: 
досвід ЄС  -  23 квітня 2014 року,  тренер   -  доцент кафедри економіки підприємства 
Руслан Лупак 
Лідерство  у  студентській  академічній групі   -  25 квітня 2014  року,  тренер - доцент 

кафедри МЕВ Юлія Полякова 

Публічна    лекція  з    лідерських   ініціатив  13  травня   2014  року ,   лектор -  начальник 

відділу  міжнародних зв'язків,  академічний координатор проектів Тетяна Штанько  

 

 

 



ЗАПЛАНОВАНІ ЗАХОДИ 

Національна конференція TEMPUS, присвячена 

реформі та модернізації ВНЗ України 

6червня 2015 року, Черкаси, Ураїна 

 

Workshop Women in Leadership 

вересень 2015 року, Одеса, Україна 

 



КОНТАКТ 

Тетяна Штанько 

начальник відділу міжнародних зв'язків і стратегічного 

розвитку 

 

Львівська комерційна академія 

вул. Братів Тершаковців, 2а/521 

тел. 295 85 54 

факс 244 40 18 

E-mail: tetyanashtanko@gmail.com 

 



 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 

 


