
    
    

ННааццііооннааллььнниийй  ЕЕррааззммуусс++  ооффіісс  вв  УУккррааїїнніі  ((ППррооєєкктт  ЄЄСС))  
ННааццііооннааллььннаа  ккооммааннддаа  ееккссппееррттіівв  зз  ррееффооррммуувваанннняя  ввиищщооїї  ооссввііттии  

ННааццііооннааллььннее  ааггееннттссттввоо  іізз  ззааббееззппееччеенннняя  яяккооссттіі  ввиищщооїї  ооссввііттии  
ССууммссььккиийй  ддеерржжааввнниийй  ууннііввееррссииттеетт    

ССЕЕММІІННААРР    
Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація 

24 листопада 2020 р.; 13:45-17:00 ((ооннллааййнн  ––  WWeebbEExx ппллааттффооррммаа  ССууммссььккооггоо  ддеерржжааввннооггоо  ууннііввееррссииттееттуу)) 

ПРОГРАМА  
Цільова аудиторія:  викладачі, студенти, аспіранти, адміністративні працівники ЗВО та наукових установ. 
Навчальне навантаження: 0,15 кредита ЄКТС – 4,5 год., з них 3 год. – робота на семінарі, 1,5 год. – самостійна робота з 

ознайомлення з відповідними матеріалами на сайтах НЕО в Україні та Нацагентства і підготовки 
питань до спікерів. 

Результати навчання:  розуміння нових підходів до внутрішнього забезпечення якості вищої освіти відповідно до ESG; 
алгоритму розроблення, перегляду та удосконалення освітніх програм на основі Національної рамки 
кваліфікацій, стандартів вищої освіти, міжнародних стандартів; побудови та розвитку силабусу; 
процедури підготовки до акредитації освітніх програм і методики проведення акредитації. 

13:30 З’єднання та вхід на WebEx платформу 
Модератор: Жанна В. Таланова, д.пед.н., с.н.с., доц., ІВО НАПНУ, НЕО в Україні  

13:45  Вітальне слово  
Анатолій ВАСИЛЬЄВ, ректор Сумського державного університету  
Андрій БУТЕНКО, заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти  
Світлана ШИТІКОВА, директор НЕО в Україні 

14:00  Нові підходи до внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та алгоритм розроблення, 
перегляду та удосконалення освітніх програм на основі Національної рамки кваліфікацій та 
стандартів вищої освіти 
Володимир БАХРУШИН, професор Національного університету «Запорізька політехніка», член 
Науково-методичної ради МОН України, Національний експерт Програми ЄС Еразмус+ 

14:30 Питання-відповіді  
14:45  Забезпечення результатів навчання в освітніх програмах: проектування, демонстрація та 

оцінювання, специфіка для «регульованих» професій (професій, для яких запроваджене 
додаткове регулювання) 
Вадим ЗАХАРЧЕНКО, проректор Національного університету «Одеська морська академія»; 
Компетентна особа Міжнародної морської організації; Національний експерт Програми ЄС 
Еразмус+ 

15:15 Питання-відповіді  
15.30 – 15.45 Перерва 

15:45  Побудова та розвиток силабусу (вкл. профілі освітньої програми та навчальних дисциплін – навчальний план, 
зміст освітньої програми та навчальних дисциплін, компетентності та результати навчання, методи, технології 
викладання та навчання, оцінювання досягнень студента тощо). 
Ірина ЗОЛОТАРЬОВА, професор Харківського національного економічного університету імені 
Семена Кузнеця; член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; Національний 
експерт Програми ЄС Еразмус+ 

16:15  Основні кроки підготовки до акредитації освітніх програм і методика її проведення  
Андрій БУТЕНКО, заступник Голови, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 
Олена ЄРЕМЕНКО, заступниця Голови, Національне агентство із забезпечення якості вищої 
освіти 

16:45 Питання-відповіді  


