
Проект від 10.10.2017 р. 

VI Міжнародна науково-практична конференція  
«Болонський процес: врядування у системі вищої освіти України в контексті  забезпечення якості» 

 
Організатори: 

 Міністерство освіти і науки України 
 Національна академія педагогічних наук України  
 Інститут вищої освіти НАПН України 
 Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка 

 Спілка ректорів вищих навчальних закладів 
України 

 Національний Еразмус+ офіс в Україні  
 Британська Рада в Україні 

7 листопада 2017р., м. Київ, Україна,  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60,  

2-й поверх, Зал Вченої ради 
8.45-09.30 Реєстрація 

 
09.30 

- 
10.15 

Відкриття. Вступне слово 
 Леонід ГУБЕРСЬКИЙ, Ректор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 Юрій РАШКЕВИЧ, Заступник Міністра, Міністерство освіти і науки України 
 Віра РИБАК, Представництво Європейського Союзу в Україні 
 Джулія  МОРО, Виконавче агентство ЄС з питань освіти, аудіовізуальних заходів і культури (ЕАСЕА)  
 Василь КРЕМЕНЬ, Президент НАПН України 

10.15 
- 

12.00 

Пленарне засідання. Врядування у системі вищої освіті в контексті забезпечення якості 
Статус та перспективи національної системи забезпечення якості в Україні 
 Юрій РАШКЕВИЧ, Міністерство освіти і науки України, Національний експерт з реформування вищої 

освіти Програми ЄС Еразмус+ 
Врядування у вищій освіті в контексті забезпечення якості 
 Нора СКАБУРСКІЄНЄ, Директор, Центр забезпечення якості вищої освіти (SKVC), Експерт ТАМ 

ЕАСЕА,  Литва, Член правління Європейської асоціації із забезпечення якості у вищій освіті (ENQA) 
та Мережі агентств із забезпечення якості у вищій освіті  Центральної та Східної Європи CEENQA 

Викладання і навчання в контексті забезпечення якості вищої освіти 
 Експерт, Академія вищої освіти, Велика Британія       

12.00-13.00 Перерва 

 
13.00 

- 
14.15 

Сесія 1. Врядування, викладання і навчання у контексті забезпечення якості 
Презентація результатів проектів Темпус і Еразмус+ 
 QUAERE (http://quaere.fmi.org.ua/#) – Моделі внутрішнього і зовнішнього забезпечення якості; 

Механізми  самооцінювання  
 ALIGN (http://align.brusov.am) – Механізми узгодження освітніх програм з НРК (для ЗВО, 

Національного агентства забезпечення якості вищої освіти) 
 QANTUS (http://qantus.osenu.org.ua/) – Секторальна рамка кваліфікації для Наук про навколишнє 

середовище; Розроблення освітніх програм відповідно до рамок кваліфікацій    

 
14.50 

- 
15.30 

Сесія 2. Роль Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Міністерства освіти і науки 
України, студентів, інших стейкхолдерів у контексті розвитку національної системи забезпечення якості 
в Україні 
Презентація та обговорення проектів документів з розвитку національної системи забезпечення 
якості в Україні 
 Проект Положення про акредитацію освітніх програм 
 Проект Положення про акредитацію спеціалізованих вчених рад 
 Проект Порядку присудження наукових ступенів 

 
Модератори:  
 Світлана КАЛАШНІКОВА, Директор Інституту вищої освіти НАПН України 
 Жанна ТАЛАНОВА, Менеджер з аналітичної роботи, Національний Еразмус+ офіс в Україні  
 
 Робочі мови: українська, англійська (синхронний переклад) 
 Відеотрансляція:  Педагогічна преса через веб-сайт Національного Еразмус+ офісу в Україні   

 
 

http://quaere.fmi.org.ua/
http://align.brusov.am/
http://qantus.osenu.org.ua/

