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IX Міжнародна науково-практична конференція  
«Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу :  

роль оцінювання якості викладання і  навчання  в процесі акредитації» 

22  ГРУДНЯ 2020 Р., ZOOM ПЛАТФОРМА, НЕО В УКРАЇНІ  
О РГАНІЗАТОРИ: 
▪ Міністерство освіти і науки України  
▪ Національна академія педагогічних наук України  
▪ Інститут вищої освіти НАПН України   
▪ Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  

▪ Київський національний університет імені Тараса Шевченка  
▪ Спілка ректорів ЗВО України   
▪ Національний Еразмус+ офіс в Україні   
▪ Британська Рада в Україні  

ПРОГРАМА  
Цілі:  розвиток компетентностей щодо оцінювання та удосконалення якості викладання і навчання.  
Цільова аудиторія: викладачі, здобувачі вищої освіти, працівники ЗВО, наукових установ, представники МО Н України, 
Національного агентства, експерти.  
Результати навчання: 
- розуміти роль оцінювання якості викладання і навчання в процесі акредитації  
- ідентифікувати якість викладання та навчання як показник якості діяльності університету  
- розуміти інформаційний менеджмент як частину внутрішнього забезпечення якості вищої освіти  
- знати та розуміти роль збору та інтерпретації даних для розвитку внутрішнього забезпечення якості 
- визначати якісні та кількісні інструменти оцінювання для внутрішнього забезпечення якості 
- забезпечувати інституційне самооцінювання на основі інструментів оцінювання, а також збору та інтерпретації даних 
Навантаження : 0,5 кредита ЄКТС – 14,5 години, з них 4,5 години – робота на заході, 10 годин – самостійна робота з 
ознайомлення з відповідними матеріалами на вебсайтах НЕО в Україні  та Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти  підготувати питання для спікерів. 
Матеріали: Огляд «Болонський процес в Україні 2005-2020 рр.: досягнення, виклики та перспективи»; «EHEA 2020: Bologna 
Implementation Report» (англ. та укр. м.) 

Модератори: Світлана КАЛАШНІКОВА, Національний експерт Еразмус+; Жанна ТАЛАНОВА, НЕО в Україні.  

9.30-9.45 ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ZOOM ПЛАТФОРМИ 

9 .45 
-  

10.20 

В ІДКРИТТЯ & ВІТАЛЬНЕ СЛОВО  

• Представництво Європейського Союзу в Україні (tbc) 
• Андрій ВІТРЕНКО, заступник Міністра освіти і науки України  
• Ніколас ТОМАС, директор Британської Ради в Україні  

• Василь КРЕМЕНЬ, президент Національної академії педагогічних наук України  
• Леонід ГУБЕРСЬКИЙ, в.о. ректора, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

• Сергій КВІТ, голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти  

• Світлана ШИТІКОВА, Директор Національного Еразмус+ офісу в Україні 

10.20 
-  

11.30 

ПЛЕНАРНА СЕСІЯ. ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС   

Римська Міністерська конференція ЄПВО 2020 (19 листопада) – подальші дії 

• Олег ШАРОВ, генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих, 
Міністерство освіти і науки України, Національний експерт Еразмус+ (15’)  

• Світлана КАЛАШНІКОВА, директор Інституту вищої освіти НАПН України, Національний 
експерт Еразмус+ (10’) 

15 років – Болонський процес в України 2005-2020: досягнення, виклики та перспективи (огляд) 

• Юрій РАШКЕВИЧ, член Національного агентства кваліфікацій; заступник Міністра освіти і науки 
України (2017-2019), Національний експерт Еразмус+  (20’) 

Викладання і навчання – Болонські інструменти та підходи  

• Стефан ВЕСТЕРГАРД АНДЕРСЕН, директор за напрямом університетів і мистецьких ЗВО, 
Датський інститут акредитації – TAM експерт (25’)  

15 ’ СЕСІЯ ПИТАНЬ&ВІДПОВІДЕЙ 
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11.45-12.00 ПЕРЕРВА 

12.00 
-  

13.10 

ПАНЕЛЬНА СЕСІЯ 1. РОЛЬ ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ ДЛЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

Удосконалення якості викладання і навчання через проєкти, мережі,  сис теми профе сійного 
розвитку   

• Ірина ЗОЛОТАРЬОВА, член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; 
професор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця , 

Національний експерт Еразмус+ (15’)  

• Олена ОРЖЕЛЬ, завідувачка відділом політики та врядування у вищій освіті, Інститут вищої 
освіти НАПН України, проєкт Британської Ради в Україні – Викладацька 
майстерність/досконалість у вищій освіті (Teaching Excellence in Higher Education) (15’) 

• Віталій КУХАРСЬКИЙ, проректор, Львівський національний університет імені Івана Франка, 
проєкт Erasmus+ – Центри сертифікації викладачів університетів: інноваційний підхід до 

сприяння викладацькій майстерності/досконалості (University Teachers' Certification Centres: 
Innovative Approach to Promotion Teaching Excellence – UTTERLY) (2021-2024) (15’)  

Важливість ролі викладання і навчання для якості вищої освіти  

• Стефан ВЕСТЕРГАРД АНДЕРСЕН, директор за напрямом університетів і мистецьких ЗВО, 
Датський інститут акредитації – TAM експерт (25’) 

15 ’ СЕСІЯ ПИТАНЬ&ВІДПОВІДЕЙ 

13.25-13.40 ПЕРЕРВА  

13.40- 
14.25 

ПАНЕЛЬНА СЕСІЯ 2. ЗБІР ДАНИХ ТА ІНСТРУМЕНТИ КІЛЬКІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ  
Інформаційний менеджмент як складова забезпечення якості у вищій освіті   

• Андрій БУТЕНКО, заступник голови  Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти (20’)  
Якісні та кількісні інструменти вимірювання для оцінювання якості: збір та інтерпретація 
даних, моніторинг якості тощо  

• Стефан ВЕСТЕРГАРД АНДЕРСЕН, директор за напрямом університетів і мистецьких ЗВО, 
Датський інститут акредитації – TAM експерт (25’) 

15 ’ СЕСІЯ ПИТАНЬ&ВІДПОВІДЕЙ 
14.40-15.00 OUTCOMES 

ZOOM платформа 
Робочі мови: українська / англійська (синхронний переклад). 
Відеотрансляція: через NEO website/FB 
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САМОСТІЙНА РОБОТА  

перед Конференцією - для обов’язкового ознайомлення учасників заходу  

(що передбачає отримання відповідного сертифіката) 

 

Відеопрезентації та інші матеріали: 

 

3 години Матеріали Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 
https://naqa.gov.ua/рішення-і-положення/   

https://en.naqa.gov.ua/?page_id=472 – ENGLISH 

2 години Документи Європейського простору вищої освіти  

https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/materialy-here-team/1904-
dokumenty-yevropeiskoho-prostoru-vyshchoi-osvity-yepvo.html  

https://erasmusplus.org.ua/en/erasmus/ka3-support-to-policy-reforms/here-
materials/2166-ehea-materials.html – ENGLISH 

2 години Національні документи  

https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/materialy-here-team/1903-

natsionalni-dokumenty.html  

https://erasmusplus.org.ua/en/erasmus/ka3-support-to-policy-reforms/here-
materials/2165-national-documents.html – ENGLISH 

2 години Матеріали Національних експертів з реформування вищої освіти Програми Еразмус+  

https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/materialy-here-team/1905-
publikatsii-ta-prezentatsii-here-team-ta-ekspertiv-yepvo.html  

0,5 години Викладання у вищій освіті: сучасні тенденції та виклики (2017 р.) 

Світлана КАЛАШНІКОВА, директор Інституту вищої освіти НАПН України, 
Національний експерт з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+  

https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/Kalashnikova_TeachingLearningQuali

tyForum_Sept2017.pdf  

0,5 години Якісні освітні програми в межах проєктів ЄС Еразмус+: використання інструментів 
Болонського процесу – ЗА ПОСИЛАННЯМ. 

Жанна ТАЛАНОВА, менеджер з аналітичних питань, НЕО в Україні  

 

https://naqa.gov.ua/рішення-і-положення/
https://en.naqa.gov.ua/?page_id=472
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/materialy-here-team/1904-dokumenty-yevropeiskoho-prostoru-vyshchoi-osvity-yepvo.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/materialy-here-team/1904-dokumenty-yevropeiskoho-prostoru-vyshchoi-osvity-yepvo.html
https://erasmusplus.org.ua/en/erasmus/ka3-support-to-policy-reforms/here-materials/2166-ehea-materials.html
https://erasmusplus.org.ua/en/erasmus/ka3-support-to-policy-reforms/here-materials/2166-ehea-materials.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/materialy-here-team/1903-natsionalni-dokumenty.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/materialy-here-team/1903-natsionalni-dokumenty.html
https://erasmusplus.org.ua/en/erasmus/ka3-support-to-policy-reforms/here-materials/2165-national-documents.html
https://erasmusplus.org.ua/en/erasmus/ka3-support-to-policy-reforms/here-materials/2165-national-documents.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/materialy-here-team/1905-publikatsii-ta-prezentatsii-here-team-ta-ekspertiv-yepvo.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/materialy-here-team/1905-publikatsii-ta-prezentatsii-here-team-ta-ekspertiv-yepvo.html
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/Kalashnikova_TeachingLearningQualityForum_Sept2017.pdf
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/Kalashnikova_TeachingLearningQualityForum_Sept2017.pdf
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2894-facebook-vebinar-na-temu-natsionalna-komanda-ekspertiv-z-reformuvannia-vyshchoi-osvity-erazmus-novi-znannia-ta-mozhlyvosti-u-modernizatsii-osvitnikh-prohram-zakladu-vyshchoi-osvity-230420-r.html

