
 

 

 
 

 

 

Проєкт програми вебінару 
«Болонський процес та міжнародна академічна мобільність» 

  
 
Дата проведення :  25 листопада 2020 

Реєстрація учасників: 13.30 – 14.00  

Тривалість:    14.00 – 16.00  

Платформа:   Zoom 

Робочі мови:  англійська, українська  

Організатори: Команда Болонських експертів, Нідерланди, Національне агентство Еразмус+ 

Нідерландів, Національна команда експертів з реформування вищої освіти, 

Україна,  Національний Еразмус+ офіс в Україні, Інститут лідерства, інновацій 

та розвитку 

Цільова група:  Науково-педагогічні працівники, адміністративний персонал, Еразмус+ 

координатори, відділи міжнародного співробітництва, відділи мобільності, 

студенти ЗВО України; представники Міністерства освіти і науки України, 

ENIC/NARIC Center, Національного агентства з забезпечення якості вищої 

освіти, Національного агентства кваліфікацій.   

 

1. Привітання і вступне слово 

Представництво ЄС в Україні (tbc) 

Міністерство освіти і науки України (tbc) 

Світлана Шитікова,  Директор, Національний Еразмус+ офіс в Україні 

Жозе  Равенштайн,  Керівник проєкту FaBoTo, Національне агентство Еразмус+ Нідерландів    

 

2. Пріоритетні напрями Болонського процесу: Де ми знаходимось? Куди рухаємось?   

Творення Європейського простору вищої освіти (ЄПВО). Підтримка довірі та впевненості: роль 

рамок кваліфікацій, ЄКТС, ESG у сприянні інтернаціоналізації, зокрема міжнародній академічній 

мобільності. Роль і залучення викладачів і адміністративного персоналу ЗВО та студентів. 

  

Нідерланди 

 Поточний  стан реалізації Болонського процесу у Нідерландах  

Доповідач: Роберт Вагенаар, член команди Болонських експертів Нідерландів, 

Директор Міжнародної академії тюнінгу, професор історії та політики вищої освіти 

Університету Гронінгену (до 20 хвилин) 

http://www.erasmusplus.nl/


 

 

 
 

 

 

Україна  

 Поточний  стан реалізації Болонського процесу в Україні  

Доповідач: узгоджується (до 20 хвилин) 

3.  Визнання періодів і результатів навчання (до 35 хвилин) 

 Проблеми визнання для студентів, що були учасниками програм мобільності, 

включаючи спільні (міжнародні) освітні програми: визнання (перезарахування) 

кредитів у випадку відмінних систем оцінювання (різні системи нарахування балів, 

оцінок); визнання та зарахування кредитів у випадках, коли вони радикально 

відрізняються у закладах, де навчається студент і де відбувалась мобільність; загальні 

проблеми неспівпадіння систем оцінювання та ЄКТС; визнання результатів навчання 

у випадку неспівпадіння циклів вищої освіти для студентів – учасників мобільності.   

 Проблеми визнання для студентів, що не були учасниками програм мобільності: 

визнання неформального та інформального навчання в межах освітніх програм; ЄКТС 

для освіти онлайн. 

Доповідачі: Роберт Вагенаар, член команди Болонських експертів Нідерландів; 

Ірина Золотарьова, член Національної команди експертів з реформування вищої 

освіти Україні, член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

України, професор Харківського національного економічного університету імені 

Семена Кузнеця.    

4.  Практичні аспекти реалізації Болонського процесу (до 35 хвилин) 

 Виклики Болонського процесу для студентів і викладачів; розроблення профілю 

освітньої програми, формулювання програмних результатів навчання та результатів 

навчання окремих дисциплін, включаючи спільні (міжнародні) освітні програми, 

організація міжнародних класів,  перехід до студентоцетрованого навчання, 

розроблення та використання таблиці перезарахування балів  та інші.    

Доповідачі: Інге Брокман, Радник з питань політики та аналітичної роботи, член команди Болонських 

експертів Нідерландів, Університет Твенте; Оксана Краєвська, Координатор Еразмус+, Відділ 

міжнародних зв’язків, Львівський національний університет імені Івана Франка, Костянтин 

Кириченко, Заступник проректора з міжнародної діяльності, Координатор Еразмус+, Сумський 

державний університет.            

5.  Завершення роботи та плани на майбутнє (до 10 хвилин) 

Підведення підсумків та пропозиції щодо зустрічі навесні 2021 року. Заключне слово від 

Національного агентства Еразмус+ Нідерландів та Національного Еразмус+ офісу в Україні.      

 

http://www.erasmusplus.nl/

