
 

 
XІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

«ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ.  
ВІДНОВЛЕННЯ: ВИКЛИКИ, ПІДХОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ» 

8 ЛИСТОПАДА 2022 Р., ZOOM PLATFORM 
Організатори: 

▪ Міністерство освіти і науки України   
▪ Національна академія педагогічних наук України 
▪ Інститут вищої освіти, НАПН України 
▪ Національне агентство із забезпечення якості 

вищої освіти 

▪ Київський національний університет імені Тараса Шевченка  
▪ Спілка Ректорів закладів вищої освіти України  
▪ Національний Еразмус+ офіс в Україні & Національні 

експерти з реформування вищої освіти (HERE) 
▪ Британська Рада в Україні 

ПРОГРАМА  

Цілі: Розвинути компетентності з відновлення вищої освіти в Україні, спрямованого на забезпечення та 
удосконалення якості, та виробити відповідні рекомендації  

Результати 
навчання 

- Досліджувати розвиток вищої освіти України в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення 
та визначати виклики 
- Ідентифікувати актуальні підходи та інструменти відновлення вищої освіти в Україні, спрямоване на 
забезпечення та удосконалення якості, зокрема можливості програм міжнародної технічної 
допомоги ЄС  
- Визначати релевантні шляхи відновлення вищої освіти на національному, регіональному та 
інституційному рівнях 

Цільові групи: викладачі, дослідники, студенти, керівники закладів вищої освіти та наукових установ, 
представники органів державної влади, державних установ, громадських організацій, роботодавців  

Матеріали: проєкт Плану відновлення України, Стратегія розвитку вищої освіти 2031, Огляд «Impact Study on 
CBHE Projects Funded in Ukraine by the EU Erasmus+ Programme Implemented in the period of 2015-2020» 

Модератори: Світлана КАЛАШНІКОВА, HERE; Жанна ТАЛАНОВА, NEO – Ukraine 

9.30-9.45 ПРИЄДНАННЯ ДО ZOOM PLATFORM 

9.45 
- 

10.30 

Відкриття. Вступне слово 

▪ Володимир БУГРОВ, Ректор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

▪ Сергій ШКАРЛЕТ, Міністр освіти і науки України  

▪ Генеральний директорат з питань освіти та культури, Європейська Комісія (DG EAC) (за згодою) 

▪ Василь КРЕМЕНЬ, Президент, Національна академія педагогічних наук України  

▪ Андрій БУТЕНКО, Голова, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  

▪ Людмила ТАЦЕНКО, Керівник освітніх програм, Британська Рада в Україні 

▪ Світлана ШИТІКОВА, Координатор, Національний Еразмус+ офіс в Україні  

Сесія 1 Відновлення вищої освіти України в контексті євроінтеграції 

10.30 
- 

11.45 

Проєкт Плану відновлення України – Освіта і наука – перспектива членства в ЄС 

▪ Олександр ПИЖОВ, Генеральний директор, Директорат європейської інтеграції, бюджетування 
та узгодження політик, МОН України 

Стратегія розвитку вищої освіти 2031: стан і перспективи 
▪ Олег ШАРОВ, Генеральний директор, Директорат фахової передвищої, вищої освіти, МОН 

України, HERE  
Проблеми відновлення вищої освіти в повоєнний період 
▪ Володимир БАХРУШИН, Координатор сектору вищої освіти Науково-методичної ради, МОН 

України; професор, Національний університет «Запорізька політехніка», HERE  

Можливості програм міжнародної технічної допомоги ЄС для відновлення вищої освіти та 
науки в Україні 
▪ EU expert, EACEA 
▪ Світлана ШИТІКОВА, Координатор, Національний Еразмус+ офіс в Україні  

  



 

 

11.45-12.00 ПЕРЕРВА 

Сесія 2 Шляхи відновлення вищої освіти на національному, регіональному та інституційному рівнях 

12.00 
- 

13.35 

Гармонізація національного законодавства в контексті євроінтеграції Україні: досягнення та 
виклики  
▪ Олена КОЗІЄВСЬКА, Керівник Секретаріату, Комітет ВРУ з питань освіти, науки та інновацій, 

HERE  

Шляхи відновлення вищої освіти на національному рівні: можливості та перепони 
▪ Михайло ВИННИЦЬКИЙ, Національний університет «Києво-Могилянська академія», HERE  

Роль Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в умовах воєнного стану 
та післявоєнного відновлення України 
▪ Ірина ЗОЛОТАРЬОВА, Член Національного агентства; професор, Харківський національний 

економічний університет імені Семена Кузнеця, HERE 

Якість вищої освіти як індикатор успіху національних реформ: національний, регіональний та 
інституційний рівні 
▪ Володимир ЛУГОВИЙ, Перший віце-президент, НАПН України, HERE  
▪ Андрій ГОЖИК, Проректор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

Моделі удосконалення якості діяльності університетів: вітчизняні реалії та міжнародний 
досвід  

▪ Жанна ТАЛАНОВА, менеджер Національного Еразмус+ офісу в Україні 
▪ Світлана КАЛАШНІКОВА, радник дирекції Інституту вищої освіти НАПНУ, HERE  

15’ Сесія питань-відповідей 

13.50-14.00 ПІДСУМКИ. Рекомендації  
Робочі мови: українська / англійська (послідовний переклад тільки EU експерта з англ. м. українською) 

Забезпечується запис заходу для демонстрації через сайт НЕО 
 


