
Розвиток ЄПВО: виклики і перспективи

27 листопада 2018 р.

Світлана Калашнікова, 

директор Інституту вищої освіти НАПН України,

член Національної команди експертів з реформування вищої освіти

1



Конференція міністрів освіти країн-членів 
ЄПВО, Париж, 23-25 травня 2018 р.

• 30 років Великій Хартії Університетів

• 20 років Сорбоннській декларації

• 10 років Європейському реєстру агенцій
забезпечення якості (EQUAR)

Офіційний сайт: http://www.ehea2018.paris

http://www.ehea2018.paris/


http://www.ehea2018.paris/Data/ElFinder/s2/Communi
que/EHEAParis2018-Communique-final.pdf

Документи Конференції міністрів освіти 

Європейського простору вищої освіти, Париж, 

травень 2018 року

http://erasmusplus.org.ua/novyny/1912-pereklad-

dokumentiv-konferentsii-ministriv-osvity-

yevropeiskoho-prostoru-vyshchoi-osvity.html

http://erasmusplus.org.ua/novyny/1912-pereklad-dokumentiv-konferentsii-ministriv-osvity-yevropeiskoho-prostoru-vyshchoi-osvity.html


Паризьке комюніке – Вступні акценти 
Цінності, що формують основу ЄВПО:

- Академічна свобода

- Доброчесність

- Інституційна  автономія

- Участь студентів і академічного персоналу у врядуванні

Соціальна відповідальність ЗВО – сприяння розвитку згуртованого та 
інклюзивного суспільства через:

- Покращення міжкультурного розуміння

- Залучення громадськості

- Розвиток етичної свідомості

- Сприяння доступу до ВО
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Паризьке комюніке – Прогрес у запроваджені 
реформ і зобов'язання (1)

Забезпечення якості ВО:
- Довіра

- Прогрес у запровадженні ESG у національні та інституційні практики

- Promote the use of the “European Approach for QA of Joint Programmes”

- Розвиток Database of External QA Results (DEQAR)

Розвиток мобільності і визнання кваліфікацій:
- Автоматичне визнання порівнюваних кваліфікацій задля доступу до подальшого 

навчання і ринку праці

- Повне запровадження ЄКТС відповідно до Довідника користувача 2015

- Виконання Лісабонської конвенції щодо визнання кваліфікацій (особливо щодо 
біженців, переміщених осіб)

- Прозорі процедури визнання кваліфікацій (цифрові рішення), попереднього 
навчання та періодів навчання
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Паризьке комюніке – Прогрес у запроваджені 
реформ і зобов'язання (2)

Додаток до диплома:
- Оновлена версія

- Оцифровування Додатку

- Обмін даними студентів між ЗВО (безпечність, захист даних)

- Пілотний проект «Європейський студентський квиток»

Кваліфікації короткого циклу:
- Включення у QF-EHEA як окремий кваліфікаційний рівень

- Підвищення ролі у працевлаштуванні та подальшого навчання

- Покращення соціальної згуртованості (доступ до ВО)

- Національні рішення щодо інтеграції короткого циклу до НРК
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Паризьке комюніке – Подальші кроки (1)

Структурована колегіальна (експертна) підтримка (Structured 
peer support):

- 2018-2020 – І раунд (моніторинг та аналіз результатів)
- 3-циклова система ВО
- Лісабонська конвенція про визнання
- QA відповідно до ESG
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Паризьке комюніке – Подальші кроки (2)
Інновації у навчанні та викладанні:

- Окремий вимір ЄПВО

- Інноваційні та інклюзивні практики

- Європейський форум з викладання та навчання (ЄАУ)

- Розвиток ініціатив, що базуються на кращих практиках

- Студентоцентроване навчання та відкрита освіта у контексті Навчання впродовж
життя

- Підтримка ЗВО (інституційні стратегії, міждисциплінарні ОП, дуальне навчання,
інтеграція ВО, досліджень та інновацій)

- Digitalisation (цифрова та змішана освіта, відповідні компетентності у студентів і
персоналу, відповідні освітні дослідження та прогнозування)

- Просування в академічній кар'єрі має базуватися на: успішних дослдженнях та
якісному викладанні.

- Підтримка інституційних, національних та європейських ініціатив (професійний
розвиток викладачів, визнання якісного та інноваційного викладання)
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Паризьке комюніке – Після 2020

Пріоритети:
- Міждисциплінарне та транскордонне співробітництво

- Інклюзивні та інноваційні підходи до L&T

- Роль ВО у суспільстві, забезпечення стійкого майбутнього, досягнення Цілей 
стійкого розвитку ООН

- Підвищення мобільності (студентів, персоналу, дослідників)

- Підвищення кількості спільних ОП

- Ініціатива ЄС «Європейські університети»

- Інтеграція та синергія EHEA та ERA

- Підготовка Глобальної конвенції UNESCO про визнання кваліфікацій

- Зміцнення соціального виміру ВО
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Дякую за увагу!

s.kalashnikova@ihed.org.ua
http://ihed.org.ua


