
Попередня програма 

Міжнародна конференція  

 «Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти в Україні» 

11 – 12 червня 2019 року 

М. Київ 

Організатори конференції:  

 Міністерство освіти і науки України  

 Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

 Спілка ректорів вищих навчальних закладів України  

 Національний Еразмус+ офіс в Україні  

 Британська Рада в Україні 

 Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук  України  

 Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ) 

Місце проведення: 

 Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, вул. Кіото, 19, 

Конгрес-Центр, актова зала.  

Мета конференції:  

 Представлення пріоритетів національної освітньої політики у сфері забезпечення якості вищої 

освіти 

 Обмін кращими практиками щодо забезпечення якості вищої освіти; використання 

можливостей інтернаціоналізації; вивчення та запровадження англійської мови в сфері вищої 

освіти та науки 

 Обговорення проблем розбудови та розвитку систем зовнішнього та внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти   

Мова конференції:  

 11 червня – українська, англійська (синхронний переклад забезпечується) 

 12 червня – українська 

Цільова аудиторія конференція:  

 Керівники закладів вищої освіти, фахівці із забезпечення якості вищої освіти, керівники 

освітніх програм, експерти у сфері вищої освіти, викладачі англомовного навчання, студенти 

Попередня реєстрація: за формою (https://forms.gle/vhqZ188NLVGjCDb49, у Додатку 1). Термін 

попередньої реєстрації – до 30 травня 2019 року. 

Реєстрація:  

 11 червня – 8:30 – 10:00 вул. Кіото, 19, Конгрес-Центр, 2 поверх. 

 Довідки за телефоном: 097-543-76-30 (Божко Тетяна Василівна) 

 Електронна пошта – conf110619@ukr.net 

Регламент виступів:  

 Вітальне слово – до 10 хвилин 

 Пленарна доповідь – до 20 хвилин 

 Секційна доповідь – до 15 хвилин  

https://forms.gle/vhqZ188NLVGjCDb49
https://forms.gle/vhqZ188NLVGjCDb49


11 червня 2019 року 

8:30 Реєстрація 

 

9:30 

 

Відкриття та привітання.  

10:00 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 1. Якість вищої освіти як пріоритет державної політики у сфері 
вищої освіти 

 Лілія Гриневич, Міністр освіти і науки України 

 Олександр Співаковський, Перший заступник Голови Комітету ВРУ з питань 
науки і освіти 

 Чарльз Кларк, експерт Британської Ради, член Парламенту, Міністр освіти 
(2002-2004), Велика Британія  
 

11:30 Перерва 

 
11:45 

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 2. Трансформація системи забезпечення якості вищої освіти 

 Сергій Квіт, голова Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти 

 Збігнєв Марчіняк, голова Національної ради науки та вищої освіти Республіки 
Польща, державний секретар Міністерства науки і вищої освіти (2009-2012), 
Міністерства національної освіти, голова Національного комітету з 
акредитації (2005-2007), Польща 

12:30 Панельна дискусія 1. Якою має бути філософія забезпечення якості вищої освіти в 
Україні?  

Дискусія орієнтована на обговорення філософії забезпечення якості: примус versus стимул, 
контроль versus підтримка, співробітництво versus конкуренція, хто (ЗВО чи держава) є 
основним гарантом якості – досвід Європи та України 

 Спікери: Сергій Квіт, Чарльз Кларк, Збігнєв Марчіняк, Франсуа Перно  

 Модератор: Юрій Рашкевич 
 

13:15 Перерва 

 

14:45 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 3. Англійська мова як інструмент модернізації вищої освіти та 
європейської інтеграції України 

 Результати проекту English for Universities. Саймон Етертон, керівник програм з 
англійської мови Британської Ради в Україні 

 Концептуальні засади державної політики у сфері використання англійської 
мови у вищій освіті. Юрій Рашкевич, заступник Міністра освіти і науки України 

 Обговорення 
 

16:15 

 

Сесійне засідання 1. Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти 

Профіль експерта: ключові вимоги та компетентності (національний рівень та рівень 
закладу вищої освіти) 

Презентація досвіду міжнародних проектів та вручення сертифікатів  (Інститут вищої освіти, 
Національний Еразмус+ офіс, УАС)  

 Інтерактивне голосування 

 Модератор: Світлана Калашнікова  

  



12 червня 2019 року 

 

9:30 

 

Сесійне засідання 2. Потенціал внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Становлення локальних систем менеджменту якості, проблеми ситуації та шляхи їх 
подолання, трансфер європейських технологій та кращі практики українських університетів 
в цьому напрямі 

 Модератор: Тарас Фініков 
 

11:00 Перерва 

 

11:15 

 

Секція 1. Дослідження та оцінювання 
якості вищої освіти 

Секцію присвячено технологіям, методикам, 
критеріям, індикаторам кількісних та якісних 
досліджень у сфері зовнішнього та 
внутрішнього забезпечення якості, а також 
статистичній базі таких досліджень.  

 

Секція 2. Акредитація програм за 
міжнародними стандартами. Case study.  

Акредитація програм підготовки бакалаврів, 
магістрів європейським акредитаційним 
агентством. Акредитації програм PhD з 
економіки за європейськими стандартами. 
Case study. Проект ERASMUS+ C3QA.  

12:45 Перерва 

 

13:00 

 

Секція 3. Участь стейкхолдерів у 
гарантуванні якості освітніх програм 

Стейкхолдери системи забезпечення якості. 
Європейський та національний досвід  
включення різних категорій стейкхолдерів у 
розвиток та забезпечення якості освітніх 
програм. Українські практики взаємодії зі 
стейкхолдерами, проблеми при їх 
реалізації, приклади вдалих вирішень, які 
піддаються мультиплікації.   

 

Секція 4. Алгоритм нової акредитації 
освітніх програм Національним агентством 
із забезпечення якості вищої освіти 

Європейські стандарти забезпечення якості. 
Вимоги та регулювання сфери акредитації та 
забезпечення якості відповідно до 
європейських стандартів. Процеси та 
процедури акредитації. Учасники. Сфера 
відповідальності закладів вищої освіти та 
НАЗЯВО у процесі акредитації. 

14:30 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 4. Підсумки конференції. Пріоритети державної освітньої 
політики у розбудові національної системи забезпечення якості вищої освіти в Україні 
(2019- 2022 рр.) 

Спікери – модератори відповідних секцій: Ю. Рашкевич, С.Калашнікова, Т.Фініков, 
модератори секцій 

15:15  

 

  



Додаток 1 

Форма реєстрації учасників Міжнародної конференції 

«Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти в Україні» 

1. Прізвище. 

2. Ім’я. 

3. По-батькові. 

4. Установа/організація. 

5. Посада. 

6. Науковий ступінь / вчене звання. 

7. Секція, в якій плануєте взяти участь. 

8. Контактний номер телефону. 

9. Електронна пошта. 

Форма реєстрації за посиланням: https://forms.gle/vhqZ188NLVGjCDb49 

QR-код: 

 

Реєстрація онлайн відкрита до 30 травня 2019 року. 

https://forms.gle/vhqZ188NLVGjCDb49

