ПЛАН ЗАХОДІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМАНДИ
ЕКСПЕРТІВ З РЕФОРМУВАННЯ ВИШОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

№

ЗА ПІДТРИМКИ ПРОЕКТУ ЄС «НЕО В УКРАЇНІ»
НА 2015-2016 Р.
Дата, місце
Захід
Формат
проведення

Відповідальні
та учасники

Експертиза

1

2

3

Експертна підтримка реформування вищої
освіти у співпраці з Міністерством освіти і
науки України, участь у діяльності робочих,
експертних груп МОН України, Комітету ВРУ
з питань науки і освіти:
 Запровадження положень нового Закону
України «Про вищу освіту» (розроблення
нормативно-правових документів відповідно
до Закону, ініціація відповідних процесів,
тощо)
Підготовка брошур – практичний порадник – у
форматі питання-відповіді (як коментарі до
Закону України «Про вищу освіту») для таких
підготовка
категорій – (1) ректори, (2), (3), (4) проректори
рекомендацій,
з навчальної, наукової, міжнародної діяльності,
пропозицій та
(5) декани та завідувачі кафедр, (6) викладачі,
участь у
(7) студенти
розробленні
 Розроблення Стратегії реформування вищої
документів
освіти 2020
 Розроблення Концепції законодавства про
освіту
 Підготовка нового Закону України «Про
освіту»
 Розвиток реформи освіти
 Запровадження НРК (верифікація НРК
щодо співвіднесення з європейськими
метарамками, співставлення кваліфікацій з НРК
тощо )
 Співставлення нових національних
Переліків галузей знань і спеціальностей із
МСКО та чинними до 2015 р. переліками
Підготовка пропозицій до Рекомендацій
слухань в Комітеті ВРУ з питань науки і
пропозиції
освіти «Про підготовку нової редакції Закону
України «Про освіту».

Підготовка пропозицій щодо створення та
розвитку системи забезпечення якості вищої
освіти в Україні (до Колегії МОН України) –
підготовлено публікацію.

- приклади
закордонного
досвіду за
країнами
- пропозиції щодо
національної
системи
забезпечення
якості, процедур
тощо

лютий 2015червень 2016

20 травня
2015

28 травня
2015,
Колегія МОН

І.Совсун
А.Новосад
О.Козієвська,
М.Винницький,
В.Луговий
С.Калашнікова
Ю.Рашкевич
В.Захарченко
Т.Добко
І.Золотарьова
І.Сікорська
А.Ставицький
В.Шатоха
О.Руснак
Ю.Холін

О.Козієвська
В.Луговий
С.Калашнікова
всі експерти
В.Луговий
Т.Добко
І.Золотарьова
Ю.Рашкевич
С.Калашнікова
І.Сікорська
Ж.Таланова

№

4

Захід

Регулярні тематичні зустрічі-наради HERE:
(1) МСКО як основа нових національних
переліків галузей знань і спеціальностей
(2) система забезпечення якості вищої освіти
(3) автономія ВНЗ.

Формат

Дата, місце
проведення

звіти, планування
роботи, тематичні
зустрічі з
актуальних
проблем

27 січня 2015
7 липня 2015
Грудень 2015
Січень 2016
Червень 2016

Відповідальні
та учасники

НЕО
всі експерти

Інформаційно-комунікативні заходи з питань модернізації вищої освіти

5

6

Щорічні семінари з питань:
- запровадження ЄКТС і розроблення освітніх
програм,
- запровадження Національної рамки
кваліфікацій.

(1) круглий стіл «Фінансова автономія ВНЗ»
(статус ВНЗ, нормативно-правова база) (для

2-3 презентації
на заході

рекомендації

ректорів, проректорів).

7

(2) семінар «Інтернаціоналізація вищої
освіти» (термінологія, стратегії, інструменти
втілення, нормативно-правова база) для:
- проректорів з міжнародної діяльності

презентації,
рекомендації

- керівників міжнародних відділів.

8
[за списком цільових 30-40 провідних ВНЗ]

9

Програма з розвитку лідерства у вищій освіті
для підвищення кваліфікації керівників
університетів в контексті розширення
автономії та відповідальності.

презентації,
рекомендації

презентації,
рекомендації

[за списком цільових 30-40 провідних ВНЗ]

Тренінги для тренерів (експертів) з питань
забезпечення якості вищої освіти для:
(1) студентської аудиторії (за участю
10 експертів та тренерів Європейського союзу
студентів та ENQA)
(2) викладачів та експертів (за участю
експертів та тренерів ENQA)

15 вересня
МОН, Київ

А.Новосад
І.Сікорська

13 жовтня
Київ

[за списком цільових 30-40 провідних ВНЗ]

Семінари та тренінги з питань розвитку
системи забезпечення якості вищої освіти.

17 липня,
Ю.Рашкевич
вересень,
В.Захарченко
жовтень,
В.Луговий
листопад
А.Ставицький
2015
всі експерти
березень 2016
МОН, НЕО
Київ
18 березня
2015,
С.Калашнікова
Інститут
В.Луговий
вищої освіти
НАПН України

презентації

жовтень 2015
– червень 2016
МОН, НЕО,
Інститут
вищої освіти
НАПН України

жовтень 2015
– червень 2016
МОН,
Інститут
вищої освіти
НАПН України

І.Совсун
С.Калашнікова
НЕО
всі експерти
за підтримки
Британської
Ради в Україні
за участю
Національного
агентства
забезпечення
якості вищої
освіти
І.Совсун
С.Калашнікова
Спілка ректорів
України
НЕО
всі експерти
за підтримки
Британської
Ради в Україні

30 вересня /
16 жовтня
О.Руснак
грудень
(HERE meeting) всі експерти
червень 2016
2

№

Захід

Міжнародна конференція «Реформа вищої
освіти в Україні: критичні питання у сфері
11 законодавчих та інституційних
трансформацій».

Формат

презентації,
рекомендації

http://www.edu-trends.info/higher-edu-ukraine-conference/

12

13

12

13

Міжнародна конференція «Правове
забезпечення реформи освіти в Україні» за
участю експертної місії з питань нового
освітнього законодавства в Україні за
Програмою ЄС TAIEX.
Міжнародна конференція «Європейська
інтеграція вищої освіти України в контексті
Болонського процесу» (МОН, НАПН, КНУ,
НАУ, НЕО)
ЕАСЕА TAM: Ella RITCHI, Newcastle
University, UK.
Круглий стіл за участю експертів ЄС
ЕАСЕА TAM: Ella RITCHI, Newcastle
University, UK
«Організація та розвиток підготовки
докторів філософії в контексті модернізації
вищої освіти відповідно до Болонського
процесу»
Development PhD programs and organization of
doctoral studies in the context of Modernisation of
Higher Education System in line with Bologna
Process. University Autonomy Development
Implementation of the new law on HE regarding
third cycle: 1) curricula for Doctoral studies 2)
Doctoral QA and NQF 3) ECTS and Learning
outcomes.
Круглий стіл за участю експертів ЄС
ЕАСЕА TAM: Prof. Andrejs
RAUHVARGERS, Head of the Latvian Higher
Education Quality Agency, Academic Information
Centre
«Розвиток системи забезпечення якості
вищої освіти в контексті Болонського
процесу: третій цикл вищої освіти»
Development Quality Assurance system in Ukraine
in line with Bologna Process. Implementation of
the new law on HE regarding third cycle: 1)
curricula for Doctoral studies 2) Doctoral QA and
NQF 3) ECTS and Learning outcomes.

Міжнародна конференція «Університет і
14
лідерство».

15

Європейський форум з питань забезпечення
якості вищої освіти – EUROPEAN QUALITY
ASSURANCE FORUM (EQAF).

презентації,
рекомендації

Дата, місце
проведення

28-29 травня
2015
КНУ імені
Тараса
Шевченка
17-19 червня
2015
КНУ імені
Тараса
Шевченка

Відповідальні
та учасники

Т.Добко
С.Калашнікова
всі експерти
І. Совсун
С.Калашнікова
О.Козієвська
В.Луговий
всі експерти
І. Совсун
С.Калашнікова
В.Луговий
всі експерти

презентації,
рекомендації

10 листопада
КНУ імені
Тараса
Шевченка

презентації,
рекомендації

11 листопада
попередньо
Національний
університет всі експерти
«КиєвоМогилянська
академія»

презентації,
рекомендації

20-21
жовтня
попередньо
Національний
університет
«КиєвоМогилянська
академія»

презентації,
рекомендації

2 грудня
Інститут
вищої освіти
НАПН

презентація,
19-21
обмін досвідом,
листопада
кращими
м. Лондон,
практиками,
Великобритані
звіт про
я
результати

всі експерти
(працівники та
члени
Національного
агентства із
забезпечення
якості вищої
освіти, МОН)

С.Калашнікова
всі експерти

О.Руснак
(фінансування
не за рахунок
НЕО)
3

№

16

17
18

19

Захід

Формат

Експертне опитування керівників і науковопедагогічних, наукових працівників вищих
навчальних закладів щодо стану
опитувальник
- університетської автономії
- забезпечення якості вищої освіти.
Міжнародні освітні виставки «Сучасна освіта в
презентації
Україні»; «Освіта і кар’єра».
Семінари, круглі столи, сесії в рамках
презентації та
конференцій для керівників, викладачів,
консультації за
студентів ВНЗ України.
експерт. напрям
Удосконалення презентацій для освітніх
заходів та їх оновлення:
(1) «ЄКТС, компетентнісний підхід до
розроблення освітніх програм. Результати
навчання.»
презентації
(2) «НРК та освітні стандарти»
(3) «Забезпечення якості вищої освіти»
(4) «Автономія ВНЗ»
(5) «Інформаційний пакет ВНЗ»
(6) «Співпраця університетів і бізнесу».

Дата, місце
проведення

Відповідальні
та учасники

березеньгрудень

С.Калашнікова
всі експерти

листопад
м. Київ

В.Луговий
всі експерти

січеньгрудень

всі експерти

березеньгрудень

В.Луговий
Ю.Рашкевич
В.Захарченко
А.Ставицький
Ю.Холін
інші експерти

Заходи EACEA (EU and Partner Country outside region)
Всеукраїнський Інформаційний день та
20 інформаційні сесії Програми ЄС ЕРАЗМУС+ у
м.Києві.
Регіональний Інформаційний день Програми ЄС
21
ЕРАЗМУС+.

презентації
презентації

Жовтеньлистопад
м. Київ
грудень

всі експерти,
НЕО
всі експерти,
НЕО

МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ
Різні стратегії для інноваційного
викладання та навчання: Рамки
кваліфікацій, ІКТ та інтернаціоналізація
(“Different strategies for innovating teaching and
22 learning: Qualifications Frameworks, ICT and
Internationalisation”).

3 експерта:
презентації,
консультації,
обмін досвідом,
кращими
практиками, звіти
про результати

3-4 грудня,
м.Тбілісі
Грузія

В.Захарченко
А.Ставицький
С.Калашнікова
Резерв:
В.Луговий
О.Козієвська

ТЕМАТИЧНІ СЕМІНАРИ
(1) Зв’язок між вищою освітою та
професійно-технічною освітою
(Erasmus+ Higher Education Reform Experts
23 Seminar “Higher Education, HE and Vocational
Education and Training, VET”).

(2) Виклики, стратегії та можливості
електронного навчання
24 (“E-learning Challenges, Strategies and
Opportunities”).

презентації,
консультації,
10-11 березня
обмін досвідом,
м. Стамбул,
кращими
Туреччина
практиками, звіти
про результати на
сайті
презентації,
консультації, 26-27 жовтня,
обмін досвідом,
м.Петра
кращими
Йорданія
практиками, звіт

НЕО, 4 експерта
В.Луговий
І.Золотарьова
І.Сікорська
О.Руснак

2 експерта:
С.Калашнікова
М.Винницький
Резерв:
І.Золотарьова
4

№

Захід

Формат

Дата, місце
проведення

Відповідальні
та учасники

НАВЧАЛЬНІ ВІЗИТИ (STUDY VISITS):
2-3 експерти відповідно до експертних напрямів на кожен захід
(1) topic: «Institutional structures for the
консультації,
1 експерт:
management of internationalisation and mobility» обмін досвідом,
18-19 May
•Visits & presentations: ЕАСЕА, Federal
кращими
TU Berlin
А.Новосад
25
Ministry for Education and Research, German
практиками, звіти
Berlin,
Rectors’ Conference (HRK) Germany Academic про результати на
Germany
Exchange Service (DAAD) Freie University Berlin
сайті
(2) topic: «Organising international credit
2 експерта:
mobility (procedures and tools for recognition,
консультації,
11-12 June
quality of mobility, institutional language policies, обмін досвідом,
О.Козієвська
Ghent
etc)»
кращими
О. Руснак
26
University
•Visits & presentations: EACEA, EUA, Erasmus практиками, звіти
Brussels and
Students’ Network (ESN), European Students’
про результати на
Ghent, Belgium
Union (ESU), Santander Group (SGroup),
сайті
Coimbra Group...).

Інформаційна підтримка, зв’язки з громадськістю
Регулярне наповнення інформаційної сторінки
Національної команди експертів з
27
реформування вищої освіти України на
Інтернет-сайті НЕО в Україні.
Сторінка HERE в Facebook
28 Пiдключення до Dropbox:

публікація звітів,
презентації,
січень-грудень
статей, інтерв’ю,
виступи тощо

https://www.dropbox.com/home/HEREs%20Ukraine

29

30

30

32
33

Інформаційна підтримка Національної
оновлення
команди експертів з реформування вищої
інформації,
освіти України на Інтернет-сайті
посилання на
Міністерством освіти і науки України
Інтернет-сайт
(за погодженням з МОН України).
НЕО в Україні
Участь у підготовці матеріалів для досліджень інтерв’ю, огляди,
щодо національної вищої освіти, впливу
дослідження за
освітніх програм ЄС за різними пріоритетами. запитом EACEA
Публікації в українській освітній періодиці
(Педагогічна газета, Освіта, Освіта України
публікація
тощо), іншій пресі та академічних журналах
статей
(Вища школа, Вища освіта тощо).
Інтерв’ю, сюжети для програми «Вікно в
ключова
Європу», ТК «5 Канал» та інших мас медіа
інформація
Постійні консультації з положень Болонського за зверненнями
процесу відповідно визначених експертних
(тел, е-пошта,
напрямів.
скайп, форум)

всі експерти,
НЕО

серпеньгрудень

НЕО
І.Золотарьова
всі експерти

лютийгрудень

всі експерти,
НЕО

січеньгрудень

всі експерти

січеньгрудень

експерти, НЕО

березеньгрудень

всі експерти

січеньгрудень

всі експерти

Всі матеріали і публікації розміщено на сайті проекту ЄС «Національний Еразмус+ офіс в
Україні» на сторінці Національної команди експертів з реформування вищої освіти в Україні:
http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertivhere/materiali-here.html
Запрошуємо вищі навчальні заклади безкоштовно користуватись матеріалами
та брати участь у заходах
http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertivhere/kalendar-zakhodiv.html
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