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СЕМІНАР 

СТВОРЕННЯ АГЕНТСТВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ:  
КРИТЕРІЇ ТА ПРОЦЕДУРИ ВІДБОРУ ЧЛЕНІВ АГЕНТСТВ  

ТА ЕКСПЕРТІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 
11 вересня 2018 

Національна академія педагогічних наук України   

Київ, вул. Січових Стрільців, 52-A  

  
ПРОЕКТ ПРОГРАМИ 

Цільова аудиторія: представники Національного агентства забезпечення якості вищої освіти, 
Міністерства освіти і науки України, закладів вищої освіти, Національної академії педагогічних наук 
України, Національної команди експертів з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+, а 
також науковці, студенти, роботодавці, експерти з якості та громадські організації у сфері вищої 
освіти. 
Результати навчання: рекомендації та набуті результати навчання щодо впровадження підходів до 
розвитку системи забезпечення якості вищої освіти відповідно до ESG: 

- Знати та зрозуміти критерії і процедури для відбору членів QAA та експертів з питань якості; 
- Знати, як застосовувати інструменти та процедури забезпечення якості відповідно до ESG; 
- Визначати релевантні підходи до залучення роботодавців і студентів до забезпечення якості 
як експертів з якості. 

Модератор: Жанна ТАЛАНОВА, НЕО в Україні  

 

9:00 Реєстрація учасників 

9:30 Вітальне слово 

o Василь КРЕМЕНЬ, Президент Національної академії педагогічних наук України (за 
згодою) 

o Віра РИБАК, Представництво Європейського Союзу в Україні (за згодою) 

o Світлана ШИТІКОВА, Національний Еразмус+ офіс в Україні  

10:00 Вступне слово щодо забезпечення якості вищої освіти в Україні (формування 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, мережі експертів 
тощо) 

o Юрій РАШКЕВИЧ, Заступник Міністра освіти і науки України, Національний 
експерт Програми Еразмус+ (за згодою)  

o Олег ШАРОВ, Генеральний директор Директорату вищої освіти та освіти 
дорослих, Міністерство освіти і науки України, Національний експерт Програми 
Еразмус+ (за згодою)  
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10:45 Національна система забезпечення якості відповідно до принципів ЄПВО та 
законодавства 

o Володимир ЛУГОВИЙ, Перший віце-президент НАПН України, Національний 
експерт Програми Еразмус+ 

11:00 Запитання та відповіді 

11:15 Перерва на каву 

11:45 

 

Розвиток внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти: ролі університету та 
експертів з якості вищої освіти 

o СвІтлана КАЛАШНІКОВА, Директор Інституту вищої освтіи НАПН України, 
Національний експерт Програми Еразмус+ 

o Андрій СТАВИЦЬКИЙ, координатор ЄКТС, доцент, Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, Голова Національної команди експертів 
Програми ЄС Еразмус+ 

12:15 

 

Формування агентств із забезпечення якості вищої освіти: критерії та процедури 
відбору членів Агентства та експертів із забезпечення якості  

o Стефан ВЕСТЕРГАРД АНДЕРСЕН, Директор з питань оперативної діяльності, 
університетів і мистецьких закладів вищої освіти, Датський інститут акредитації –
Експерт Місії технічної допомоги – TAM (SPHERE, EACEA, Брюссель) 

13:15 Запитання та відповіді  

13:30 Перерва на ланч 

14:15 Формування мережі експертів із забезпечення якості для акредитації: роль держави, 
роботодавців та студентів у рамках запровадження системи забезпечення якості; 
розширення університетської автономії, підходів до залучення роботодавців та 
студентів до процесу забезпечення якості як експертів тощо. 

o Стефан ВЕСТЕРГАРД АНДЕРСЕН, Директор з питань оперативної діяльності, 
університетів і мистецьких закладів вищої освіти, Датський інститут акредитації –
Експерт Місії технічної допомоги – TAM (SPHERE, EACEA, Брюссель) 

15:00 Запитання та відповіді 

15:15 Обговорення інструментів забезпечення якості та ролі НАЗЯВО / Міністерства / 
Університету / Викладачів / Студентів / Роботодавців у системі забезпечення якості 
вищої освіти: 

o Формування та діяльність Національного агентства  

o Мережа експертів із забезпечення якості  

15:45 Підсумки  

*Переклад (англійська/українська) забезпечується 


