
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

ПРОГРАМА ЄС ЕРАЗМУС+ 

НАЦІОНАЛЬНА КОМАНДА ЕКСПЕРТІВ  

З РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ (HERE TEAM) 

 

Національна команда експертів з реформування вищої освіти – HERE team 
(Higher Education Reform Experts team) – ініціатива Європейської Комісії, 

спрямована на підтримку модернізації систем вищої освіти у країнах – партнерах з 
2009 р. та реалізується в рамках напряму КА3 Програми Еразмус+. 
 

Завдання Національної команди експертів з реформування вищої освіти 
на національному рівні: 

 брати участь у вироблені національної політики та модернізації системи вищої 

освіти відповідно до завдань Болонського процесу (робочі групи, експертна 
оцінка тощо); 

 розбудовувати потенціал закладів вищої освіти (семінари, конференції, 
консультації тощо); 

 співпрацювати із неакадемічними закладами (об'єднання промисловців, 

культурні товариства, організації громадянського суспільства), роз'яснювати їм 
сутність Болонського процесу та національну стратегію його впровадження в 

Україні (семінари, конференції, консультації тощо); 
 поширювати ідеї Болонського процесу і пропагувати Лісабонську стратегію 

серед фахових кіл та широких верств населення в Україні (семінари, 

конференції, консультації тощо). 
 

Завдання Національної команди експертів з реформування вищої освіти 

на міжнародному рівні: 

 надання консультацій та експертної підтримки представникам інших країн у 

випадку, коли в їх власній країні бракує необхідних експертних знань чи 
досвіду; 

 на замовлення Європейської Комісії долучатись до розробки та проведення 

тренінгів, семінарів, конференцій, навчальних візитів для експертів з інших 
країн, які беруть активну участь у проведенні та промоції реформ вищої освіти у 

своїх власних країнах.  
 

Діяльність HERE team базується на колегіальному принципі та здійснюється 
за трьома напрямами: 

 вироблення політики в сфері вищої освіти 
 планування та проведення реформ 

 пропагування реформ в контексті запровадження Болонського процесу. 
 

Список експертів та контакти: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-
reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here.html   
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Як інформаційний ресурс для закладів вищої освіти, проектних команд, 
координаторів ЄКТС, викладачів, адміністративних працівників, науковців та 

студентів створено інтернет-сторінку Національної команди експертів HERE за 
посиланням: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/materialy-here-

team.html   

На сайті розміщуються матеріали публікацій, презентацій, доповідей на міжнародних 

і національних конференціях з питань модернізації вищої освіти, відеозаписи 
семінарів, а також переклад важливих документів Європейського простору вищої 
освіти, які можуть бути корисними задля розбудови потенціалу закладів вищої освіти 

для запровадження положень Болонського процесу та Закону України «Про вищу 
освіту». 

Зокрема, серед таких матеріалів на сайті розміщено:  

 Довідник користувача ЄКТС – переклад українською мовою (2015 р.). 
 Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі 

вищої освіти – переклад українською мовою (2015 р.).  
 Методичні рекомендації для розроблення профілів ступеневих програм, 

включаючи програмні компетентності та програмні результати навчання на 
основі підходу – Tuning – переклад українською мовою. 

 Матеріали презентацій, відповідних документів та відеозапис семінару для 

відповідальних за ліцензування програм 3-го циклу вищої освіти відповідно до 
нових вимог (2016 р.). 

 Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації (2015 р.). 
 Аналітичні матеріали: Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти 

України (2015 р.). 

 Національний освітній глосарій: вища освіта задля запровадження культури 
використання термінів в рамках запровадження нового Закону України «Про 

вищу освіту» (оновлене видання 2014 р.). 
 Болонський процес та нова парадигма вищої освіти (Національна рамка 

кваліфікацій, результати навчання, компетентності, ЄКТС) Ю.М. Рашкевич. 

 Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні. 
 Інші матеріали та відеозаписи семінарів Національної команди експертів – HERE 

з питань модернізації вищої освіти України. 

 

ЗАПРОШУЄМО користуватись матеріалами, контактувати з експертами та 

підписатись на новини на сайті Національного Еразмус+ офісу в Україні (Проект 
ЄС) www.erasmusplus.org.ua та у мережі Фейсбук 

https://www.facebook.com/NEOinUkraine/   

 
Представництво Європейського Союзу в Україні http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/   
Сайт Erasmus+ (Брюссель, Бельгія) http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm    
Національний Еразмус+ офіс в Україні www.erasmusplus.org.ua   

Facebook  https://www.facebook.com/NEOinUkraine/   

HERE team в Україні  http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform.html   
HERE team Network https://supporthere.org/   
Керівництво до Програми Еразмус+ (Programme Guide) 
англ. мовою 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/programme-guide_en 

Керівництво до Програми Еразмус+ (Programme Guide) 
укр. мовою 

http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/documentatio
n/ProgrammeGuide_UA_2018V2.pdf 
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