
 
 

 

 
 
 

 
ПРОГРАМА 

Цільова аудиторія: Національна команда експертів з реформування вищої освіти; представники Міністерства 
освіти і науки України, Комітету ВРУ з питань науки і освіти, Навчально-методичного 
центру з питань якості освіти та Акредитаційної комісії Україні, Науково-методичної ради 
та науково-методичних комісій при Міністерстві освіти і науки України, дослідників, 
викладачів, студентів і роботодавців. 

Результати: Рекомендації щодо розвитку системи забезпечення якості вищої освіти України 
відповідно до критерій членства в Європейській мережі забезпечення якості (ENQA). 

ЧЕТВЕР, 7 КВІТНЯ 2016 
Модератор: Жанна ТАЛАНОВА, НЕО в Україні 
9:30 Реєстрація учасників  

10:00 Вcтупне слово 
Олександ СМИРНОВ, директор Державної освітньої установи «Навчально-методичний центр 
з питань якості освіти», Акредитаційна комісія України 
Олена РУСНАК, експерт Програми інституційної оцінки Європейської асоціації 
університетів, Національний експерт з реформування вищої освіти – Еразмус+ 

10:15 Національна система забезпечення якості вищої освіти: сучасний стан і перспективи 
відповідно до нового Закону України «Про вищу освіту»  
Олег ШАРОВ, директор Департаменту вищої освіти, Міністерство освіти і науки України (за 
згодою) 
Андрій ШЕВЦОВ, начальник Управління ліцензування та акредитації, Міністерство освіти і 
науки України (за згодою) 
Володимир ЛУГОВИЙ, Перший віце-президент, Національна академія педагогічних наук 
України, Національний експерт з реформування вищої освіти – Еразмус+ 

11:00 Розвиток системи забезпечення якості відповідно до Стандартів і рекомендацій із 
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти: визначення головних 
викликів для України 
Тові БЛИТТ ХОЛМЕН, член Ради Європейської Асоціації забезпечення якості вищої освіти – 
ENQA (NOKUT, Норвегія) – TAM  

12:00 Питання-відповіді  
12:15 Перерва на каву/чай 

12:45 Дискусія: 
- Національна система забезпечення якості в Україні: виклики, переваги та недоліки  
- Необхідні зміни до Закону України «Про вищу освіту» щодо системи забезпечення 
якості (QAA, процедури ліцензування та акредитації – для освітніх програм, для ВНЗ, 
наукових установ) 

Модератор: Олена РУСНАК, Національний експерт з реформування вищої освіти – Еразмус+ 

13:45 Спілкування   
*Переклад послідовний (англ./укр.)  
*Трансляція через освітній портал «Педагогічна преса» / NEO сайт  

СЕМІНАР 
«Розвиток національної системи забезпечення якості в Україні відповідно до 

Болонського процесу: внутрішні системи забезпечення якості  
та Національне агентство із забезпечення якості» 

7-8 квітня 2016 р., м. Київ, вул. Металістів, 5А,  
зал засідань, Навчально-методичний центр з питань якості освіти, Акредитаційна Комісія України 

ММііннііссттееррссттввоо  ооссввііттии  іі  ннааууккии  УУккррааїїннии  
ННааццііооннааллььнниийй  ЕЕррааззммуусс++  ооффіісс  вв  УУккррааїїнніі  ((ппррооеекктт  ЄЄСС))  

ППррооеекктт  ЄЄСС  ««ППііддттррииммккаа  ННааццііооннааллььнніійй  ккооммааннддіі  ееккссппееррттіівв    зз  
ррееффооррммуувваанннняя  ввиищщооїї  ооссввііттии»»  SSPPHHEERREE,,  EEAACCEEAA  



П’ЯТНИЦЯ, 8 КВІТНЯ 2016 
Модератор: Світлана КАЛАШНІКОВА, Голова Національної команда експертів з реформування 
вищої освіти  

9:30 Реєстрація учасників  
10:00  Вітальне слово  

Віра РИБАК, керівник Сектору освіти, науки, інформаційного суспільства, Представництво ЄС 
в Україні (за згодою) 

Світлана ШИТІКОВА, директор, Національний Еразмус+ офіс в Україні 

10:15 Вступне слово щодо перспектив Національної системи забезпечення якості   
Інна СОВСУН, Перший заступник Міністра освіти і науки України, Національний експерт з 
реформування вищої освіти – Еразмус+ (за згодою) 

10:30 Питання-відповіді  
10:45  ENQA’s Місія, заходи, роль, процедури щодо здобуття повного членства ENQA. Кращий 

досвід 
Тові БЛИТТ ХОЛМЕН, член Ради Європейської Асоціації забезпечення якості вищої освіти – 
ENQA (NOKUT, Норвегія) – TAM  

11:45 Питання-відповіді  
12:00 Перерва на каву/чай  

12:30  Порівняльний аналіз: ESG 2005 vs ESG 2015 (Стандарти та рекомендації із забезпечення 
якості в Європейському просторі вищої освіти). Головні виклики для агенцій із 
забезпечення якості. 
Тові БЛИТТ ХОЛМЕН, ENQA (NOKUT, Норвегія) – TAM  

13:30 Питання-відповіді  
13:45 Розвиток системи забезпечення якості відповідно до Стандартів і рекомендацій із 

забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти  
Представники проектів Темпус TRUST та Erasmus+ QUAERE 

14:15 Перерва на обід/каву/чай 
15:15 Розвиток системи забезпечення якості відповідно до Стандартів і рекомендацій із 

забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти: визначення головних 
викликів для України  
Тові БЛИТТ ХОЛМЕН, ENQA (NOKUT, Норвегія) – TAM  

15:30 Подолання викликів (робота в 4 групах) 
16:00 Презентація результатів кожної групи  
16:30 Дискусія: 

- Можливості, які отримає Національне агентство із забезпечення якості як член ENQA 
- Система забезпечення якості в Україні: Національне агентство, інституційна 
акредитація та оцінювання, процедури акредитації освітніх програм)  
-Роль студентів у системі забезпечення якості   

Moderators: Тові БЛИТТ ХОЛМЕН, ENQA (NOKUT, Норвегія) – TAM 
Олена РУСНАК, Національний експерт з реформування вищої освіти – Еразмус+  

17:00 Спілкування   
*Переклад послідовний (англ./укр.)  

 


