
 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

Цільова аудиторія:  Національна команда експертів з реформування вищої освіти Програми Еразмус+, 

представники Міністерства освіти і науки України, Науково-методичної ради та НМК, 

ВРУ, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, НАПНУ, організацій 

роботодавців, експертів з якості, викладачів, студентів, громадських організацій. 

Результати:  Рекомендації щодо розвитку української системи забезпечення якості відповідно до 

критеріїв EQAR/ENQA; запровадження нових процедур і підходів до акредитації, 

інституційного аудиту; залучення роботодавців і студентів до процесів забезпечення 

якості; відбору та підготовки експертів з якості відповідно до ESG. 

9:00 Реєстрація  

Модератор: Жанна Таланова, НЕО в Україні / Михайло Винницький, Голова Національної команди 

експертів Програми Еразмус+  

09:30  Вітальне слово  

Василь КРЕМЕНЬ, Президент НАПН України 

Віра РИБАК, Представництво ЄС в Україні (за згодою) 

Світлана ШИТІКОВА, директор НЕО в Україні  

10:00 Вступне слово щодо забезпечення якості вищої освіти в Україні: виклики та 

перспективи 

Олег ШАРОВ, директор департаменту вищої освіти, Міністерство освіти і науки України, 

Національний експерт Програми Еразмус+ (за згодою) 

10:15 Забезпечення якості відповідно до Закону України «Про вищу освіту»:  

 Забезпечення якості (QA) – стандарти, ліцензування та акредитація, інтеграція вищої 

освіти, досліджень та інновацій;  

 Національна рамка кваліфікацій (NQF) – освітні програми, третій цикл вищої освіти, 

навчання впродовж життя, LLL;  

 Урядування та автономія закладів вищої освіти (University Governance and Autonomy) – 

внутрішнє забезпечення якості, інтернаціоналізація та мобільність, служби підтримки 

студентів  

Володимир ЛУГОВИЙ, перший віце-президент НАПН України, Національний експерт 

Програми Еразмус+  

10:45 Питання-відповіді  

11:00 Нова концепція забезпечення якості: що таке якість, забезпечення якості та культура 

якості; як виміряти якість; забезпечення якості та візія, місія й стратегія; майбутнє 

забезпечення якості 

Проф. Люсьєн БОЛЯРТ, міжнародний експерт з якості (TAM) 

12:00 Питання-відповіді   

12:15 Перерва на каву-чай  

СЕМІНАР / кластерний захід 

Процедури, інструменти та критерії  

в рамках системи забезпечення якості вищої освіти  

12 вересня 2017 р. 

НАПН України,  м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-A  

ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИЙЙ  ЕЕРРААЗЗММУУСС++  ООФФІІСС  ВВ  УУККРРААЇЇННІІ  

ММІІННІІССТТЕЕРРССТТВВОО  ООССВВІІТТИИ  ІІ  ННААУУККИИ  УУККРРААЇЇННИИ  

ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННАА  ААККААДДЕЕММІІЯЯ  ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННИИХХ  ННААУУКК  УУККРРААЇЇННИИ  

ММііссііяя  ттееххннііччннооїї  ддооппооммооггии  SSPPHHEERREE,,  EEAACCEEAA  



12:45 Основи внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості: IQA та EQA; покращення та 

підзвітність; інституційний аудит та акредитація; нова редакція ESG 2015; майбутнє 

забезпечення якості 

Проф. Люсьєн БОЛЯРТ, міжнародний експерт з якості (TAM) 

13:45 Питання-відповіді   

 

14:00 Перерва на каву-чай 

14:30 Дискусія щодо ролі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти / Міністерства / 

керівництва ВНЗ / викладачів / студентів / роботодавців в системі забезпечення якості в рамках 

питань: 
(1) Забезпечення якості (QA) – стандарти, ліцензування та акредитація, інтеграція вищої 

освіти, досліджень та інновацій;  

(2) Національна рамка кваліфікацій (NQF) – освітні програми, третій цикл вищої освіти, 

навчання впродовж життя, LLL;  

(3) Урядування та автономія закладів вищої освіти (University Governance and Autonomy) 
– внутрішнє забезпечення якості, інтернаціоналізація та мобільність, служби підтримки 

студентів  

15:00 Подолання викликів (робота в 3-х групах) 

15:30 Презентація результатів роботи групах 

 (Коментарі та рекомендації (надання деяких висновків та порад) щодо імплементації 

систем забезпечення якості вищої освіти в Україні) 

16:15 Спілкування  

*Переклад (English/Ukrainian/English) забезпечується  

*Відеотрансляція на NEO website порталом «Педагогічна преса» (у процесі узгодження) 

 


