
 
Національна академія педагогічних наук України 

Інститут вищої освіти 

Національний Еразмус+ офіс в Україні 

Національні експерти з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ 

 

ПРОГРАМА  

Круглого столу «ВИЩА ОСВІТА В ПЛАНІ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ:  

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ» 

18 серпня 2022 р., 11.00-13.30 
ZOOM: https://us06web.zoom.us/j/88489807104?pwd=eDB0dHBiT1U3Vmt6Z3V4L0tjUlJBUT09 

Meeting ID: 884 8980 7104  Passcode: 272799 

Модератор: Ірина Іванівна ДРАЧ, директор Інституту вищої освіти НАПН України, 

доктор педагогічних наук, доцент 

Регламент: 30 хв. – доповідь; 10 хв. – виступи; 3 хв. – коментарі та доповнення 

Вітальне слово І.І. ДРАЧ, Інститут вищої освіти НАПН України 

С.П. ШИТІКОВА, Національний Еразмус+ офіс в Україні 

Вища освіта в Плані відновлення України: методологічний аспект  

Ю.М. ВІТРЕНКО, провідний науковий співробітник відділу якості вищої освіти 

Інституту вищої освіти НАПН України, кандидат економічних наук, доцент, 

Заслужений економіст України (30’) 

Містоутворювальна місія університетів в післявоєнний час  

П.Ю. САУХ, академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України, дійсний член 

(академік) НАПН України, доктор філософських наук, професор (10’) 

Розвиток закладів вищої освіти України  

П.М. КУЛІКОВ, Голова Спілки ректорів закладів вищої освіти України, ректор 

Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор економічних 

наук, професор, почесний академік НАПН України (проєкти Еразмус+: Співробітництво між 

університетами та підприємствами в сфері індустрії ігор в Україні, GameHub (2015-2018); Міждомені 

компетентності для здорової та безпечної роботи у 21 сторіччі, WORK4CE; Багаторівнева освіта та 

професійне навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх пом’якшення в 

локальному, національному та регіональному масштабах, ClimEd (2020-2023); Центри сертифікації 

викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання, UTTERLY (2021-2023) (10’) 

Ефективність державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою  

В.С. ПОНОМАРЕНКО, ректор Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця, доктор економічних наук, професор (проєкти 

Еразмус+: Створення сучасної магістерської програми в галузі інформаційних систем, MASTIS (2015-

2019); Створення мережі та інфраструктури підтримки молодіжного інноваційного підприємництва на 

платформі фаблабів, FabLab (2015-2019); Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, 

навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України, DocHub 

(2016-2020); Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-

бізнесу-уряду в закладах вищої освіти, EDUQAS (2017-2021) (10’) 

 

https://us06web.zoom.us/j/88489807104?pwd=eDB0dHBiT1U3Vmt6Z3V4L0tjUlJBUT09
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8


 
 

Людський капітал для відновлення України через оновлення  

В.В. КОВТУНЕЦЬ, заступник голови Національного агентства кваліфікацій, перший 

заступник Міністра освіти і науки України (2016-2018 рр.), кандидат фізико-

математичних наук, доцент (проєкт Еразмус+: Підтримка визнання кваліфікацій для українських 

університетів, QuaRSU (2019-2022) (10’) 

Проблеми відновлення сфери вищої освіти України в контексті євроінтеграції  

В.Є. БАХРУШИН, професор Запорізького національного технічного університету, 

Національний експерт з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+, доктор 

фізико-математичних наук, професор (10’) 

Перспективи розвитку вищої аграрної освіти в контексті євроінтеграції та 

відновлення України 

В.І. ЛАДИКА, ректор Сумського національного аграрного університету, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, дійсний член (академік) НААН України 
(проєкти Еразмус+: Від теоретично-орієнтованого до практичного навчання у аграрній сфері, TOPAS, 

Поліпшення навичок спеціалістів з лабораторної практики у фахівців агро-продовольчого сектору 

Східної Європи, AG-LAB (2017-2021) (10’) 

Об’єднання університетів у потужні регіональні центри вищої освіти в контексті 

євроінтеграції та відновлення України 

Ж.В. ТАЛАНОВА, головний науковий співробітник відділу забезпечення якості вищої 

освіти Інституту вищої освіти НАПН України; експерт Національного Еразмус+ офісу 

в Україні, доктор педагогічних наук, с.н.с., доцент (10’) 

В.І. ЛУГОВИЙ, перший віце-президент НАПН України, дійсний член (академік) 

НАПН України, Національний експерт з реформування вищої освіти Програми ЄС 

Еразмус+, доктор педагогічних наук, професор 

С.А. КАЛАШНІКОВА, радник дирекції Інститут вищої освіти НАПН України, член-

кореспондент НАПН України, Національний експерт з реформування вищої освіти 

Програми ЄС Еразмус+, доктор педагогічних наук, професор (проєкти Еразмус+: 

Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та 

академічного письма на регіональному рівні України, DocHub (2016-2020); Стимулювання 

інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня 

вищої освіти у відповідності до європейських рекомендацій ESG, C3QA (2016-2019); Імплементація 

системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду в закладах 

вищої освіти, EDUQAS (2017-2021); Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до 

досконалості викладання, UTTERLY (2021-2023)  

13:00-13:30 ОБГОВОРЕННЯ: коментарі та доповнення 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

