
 
Національна академія педагогічних наук України 

Інститут вищої освіти 

Національний Еразмус+ офіс в Україні 

Національні експерти з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ 

 

ПРОГРАМА  

Круглого столу «ВИЩА ОСВІТА В ПЛАНІ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ:  

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ» 

18 серпня 2022 р., 11.00-13.30 
ZOOM: https://us06web.zoom.us/j/88489807104?pwd=eDB0dHBiT1U3Vmt6Z3V4L0tjUlJBUT09 

Meeting ID: 884 8980 7104  Passcode: 272799 

Модератор: Ірина Іванівна ДРАЧ, директор Інституту вищої освіти НАПН України, 

доктор педагогічних наук, доцент 

Регламент: 30 хв. – доповідь; 10 хв. – виступи; 3 хв. – коментарі та доповнення 

Вітальне слово І.І. ДРАЧ, Інститут вищої освіти НАПН України 

С.П. ШИТІКОВА, Національний Еразмус+ офіс в Україні 

Вища освіта в Плані відновлення України: методологічний аспект  

Ю.М. ВІТРЕНКО, провідний науковий співробітник відділу якості вищої освіти 

Інституту вищої освіти НАПН України, кандидат економічних наук, доцент, Заслужений 

економіст України (30’) 

Містоутворювальна місія університетів у післявоєнний час  

П.Ю. САУХ, академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України, дійсний член 

(академік) НАПН України, доктор філософських наук, професор (10’) 

Розвиток закладів вищої освіти України в контексті євроінтеграції та відновлення 

України 

П.М. КУЛІКОВ, Голова Спілки ректорів закладів вищої освіти України, ректор 

Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор економічних 

наук, професор, почесний академік НАПН України (10’) 

Ефективність державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою  

В.С. ПОНОМАРЕНКО, ректор Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця, доктор економічних наук, професор (10’) 

Людський капітал для відновлення України через оновлення  

В.В. КОВТУНЕЦЬ, заступник голови Національного агентства кваліфікацій, перший 

заступник Міністра освіти і науки України (2016-2018 рр.), кандидат фізико-математичних 

наук, доцент (10’) 

Проблеми відновлення сфери вищої освіти України в контексті євроінтеграції  

В.Є. БАХРУШИН, професор Національного університету «Запорізька політехніка», 

Національний експерт з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+, доктор 

фізико-математичних наук, професор (10’) 

https://us06web.zoom.us/j/88489807104?pwd=eDB0dHBiT1U3Vmt6Z3V4L0tjUlJBUT09
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80


 
 

 

Розвиток вищої аграрної освіти України в контексті євроінтеграції 

В.І. ЛАДИКА, ректор Сумського національного аграрного університету, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, дійсний член (академік) НААН України (10’) 

Об’єднання університетів у потужні регіональні центри вищої освіти в контексті 

євроінтеграції та відновлення України 

Ж.В. ТАЛАНОВА, головний науковий співробітник відділу забезпечення якості вищої 

освіти Інституту вищої освіти НАПН України; експерт Національного Еразмус+ офісу в 

Україні, доктор педагогічних наук, с.н.с., доцент  (10’) 

В.І. ЛУГОВИЙ, перший віце-президент НАПН України, дійсний член (академік) НАПН 

України, Національний експерт з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+, 

доктор педагогічних наук, професор 

С.А. КАЛАШНІКОВА, радник дирекції Інститут вищої освіти НАПН України, член-

кореспондент НАПН України, Національний експерт з реформування вищої освіти 

Програми ЄС Еразмус+, доктор педагогічних наук, професор  

13:00-13:30 ОБГОВОРЕННЯ: коментарі та доповнення 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

