
 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

Цільова аудиторія:  Національна команда експертів з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+, 

представники Міністерства освіти і науки України, Науково-методичної ради та НМК, 

ВРУ, НАПНУ, організацій роботодавців, експертів з якості, викладачів, студентів, 

громадських організацій. 

Результати:  Рекомендації щодо запровадження нових підходів до розвитку системи внутрішнього 

забезпечення якості відповідно до ESG: 

- знати та розуміти виклики й перспективи забезпечення якості вищої освіти в Україні відповідно до нового 

законодавства; 

- знати та розуміти внутрішнє забезпечення якості;  

- використовувати сучасні підходи до залучення стейкхолдерів (роботодавці, студенти, академічний та 

адміністративний персонал) до процесів забезпечення якості та співпраці з ними на основі розуміння ролей 

викладачів, студентів та інших стейкхолдерів у забезпеченні якості;  

- знати інструменти мотивації академічного персоналу до набуття компетентностей з методів і процедур 

забезпечення якості відповідно до ESG, до активної участі в процесах забезпечення та покращення якості 

вищої освіти, розуміти шляхи запровадження мотивацій. 

 

9:00 Реєстрація  

Модератор: Жанна Таланова, НЕО в Україні / Андрій Ставицький, Голова Національної команди 

експертів Програми ЄС Еразмус+  

09:30  Вітальне слово  

Василь КРЕМЕНЬ, Президент НАПН України 

Віра РИБАК, Представництво ЄС в Україні (за згодою) 

Світлана ШИТІКОВА, директор НЕО в Україні  

10:00 Вступне слово щодо забезпечення якості вищої освіти в Україні: виклики та 

перспективи відповідно до нового законодавства 

Олег ШАРОВ, Генеральний директор Директорату вищої освіти та освіти дорослих, 

Міністерство освіти і науки України, Національний експерт Програми Еразмус+ (за згодою) 

10:30 Розвиток внутрішнього забезпечення якості відповідно до ESG, вкл. Сучасні підходи до 

залучення стейкхолдерів, деякі особливості забезпечення якості вищої освіти для 

регульованих професій (напр., у медицині, праві, інженерії, педагогиці) 

Тіа ЛОУККОЛА, TAM експерт з QA, Директор департаменту інституційного розвитку 

секретаріату Європейської асоціації університетів, член Конкурсної комісії з відбору членів 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти  

11:30 Питання-відповіді  

11:45 Перерва на каву-чай  

12:15 Роль стейкхолдерів у системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти відповідно 

до нового Закону України «Про вищу освіту»  

Володимир ЛУГОВИЙ, Перший віце-президент НАПН України, Національний експерт 

Програми Еразмус+ 

КРУГЛИЙ СТІЛ 

Інструменти мотивації на персональному, інституційному, національному рівнях 

в контексті розвитку систем внутрішнього забезпечення якості у вищій освіті 

24 травня 2018 р. 

НАПН України, зал Президії, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-A  

ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИЙЙ  ЕЕРРААЗЗММУУСС++  ООФФІІСС  ВВ  УУККРРААЇЇННІІ  

ММІІННІІССТТЕЕРРССТТВВОО  ООССВВІІТТИИ  ІІ  ННААУУККИИ  УУККРРААЇЇННИИ  

ІІННССТТИИТТУУТТ  ВВИИЩЩООЇЇ  ООССВВІІТТИИ  ННААППНН  УУККРРААЇЇННИИ  

ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННАА  ААККААДДЕЕММІІЯЯ  ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННИИХХ  ННААУУКК  УУККРРААЇЇННИИ  

ММііссііяя  ттееххннііччннооїї  ддооппооммооггии  SSPPHHEERREE,,  EEAACCEEAA  



 

 

 

12:45 Проблеми мотивації викладачів та студентів щодо участі в розвитку внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти  

Андрій СТАВИЦЬКИЙ, Голова Національної команди експертів Програми ЄС Еразмус+, 

координатор ЄКТС, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

13:15 Питання-відповіді   

13:30 Перерва на каву-чай 

14:15 Інструменти мотивації викладачів до набуття компетентностей з методів і процедур 

забезпечення якості відповідно до ESG, до активної участі в процесах забезпечення та 

покращення якості вищої освіти  

Тіа ЛОУККОЛА, TAM експерт з QA, Директор департаменту інституційного розвитку 

секретаріату Європейської асоціації університетів, член Конкурсної комісії з відбору членів 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти  

15:00 Викладачі та студенти – ключові актори у внутрішньому забезпеченні якості вищої 

освіти  

Володимир БАХРУШИН, професор кафедри системного аналізу, Запорізький національний 

технічний університет, Національний експерт Програми ЄС Еразмус+ 

15:15 Питання-відповіді  

15:30 Дискусія щодо мотивації та ролей Міністерства / Нацагентства / керівництва ЗВО / 

викладачів / студентів / роботодавців у внутрішньому забезпеченні якості вищої освіти: 

(1) Національна рамка кваліфікацій, стандарти вищої освіти, ліцензування та акредитація, 

експерти із забезпечення якості;  

(2) освітні програми, академічна автономія, університетське врядування, 

інтернаціоналізація та мобільність, служби підтримки студентів;  

Визначення викликів та перспектив – робота в групах з Національними експертами Програми ЄС 

Еразмус+ 

16:00 Підсумки  

*Переклад (English/Ukrainian/English) забезпечується  


