
Міжнародна конференція 
«Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти в Україні» 

11 – 12 червня 2019 року 
м. Київ 

 
Організатори конференції:  

 Міністерство освіти і науки України  
 Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 
 Спілка ректорів вищих навчальних закладів України  
 Національний Еразмус+ офіс в Україні  
 Британська Рада в Україні 
 Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук  України  
 Київський національний торговельно-економічний університет 

Місце проведення: 
 Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, вул. Кіото, 19.  

Мета конференції:  
 Презентація пріоритетів національної освітньої політики у сфері забезпечення якості вищої 

освіти 
 Ознайомлення з кращими практиками щодо забезпечення якості вищої освіти; використання 

можливостей інтернаціоналізації; вивчення та запровадження англійської мови в сфері вищої 
освіти та науки 

 Обговорення проблем розбудови та розвитку систем зовнішнього та внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти   

Мова конференції:  
 11 червня – українська, англійська (синхронний переклад забезпечується) 
 12 червня – українська 

Цільова аудиторія конференція:  
 Керівники закладів вищої освіти, фахівці із забезпечення якості вищої освіти, керівники освітніх 

програм, експерти у сфері вищої освіти, викладачі англомовного навчання, студенти 

Реєстрація:  
 11 червня –  8:30 – 10:00 вул. Кіото, 19, Конгрес-Центр, 2 поверх. 
 12 червня –  за місцями локацій проведення засідань. 
                      вул.Кіото, 19, Конгрес-Центр, 2 поверх, велика актова зала  
                      вул.Кіото, 21, Корпус Д, актова зала та зала засідань вченої ради 
 Довідки за телефоном: 097-543-76-30 (Божко Тетяна Василівна) 
 Електронна пошта – conf110619@ukr.net 

Регламент виступів:  
 Вітальне слово – до 5 хвилин 
 Пленарна доповідь – до 20 хвилин 

 Секційна доповідь – до 15 хвилин  



11 червня 2019 року 
 Конгрес-центр, велика актова зала 

8:30 Реєстрація 
9:30 Відкриття. Вітальне слово. 

 Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич 
 Перший заступник Голови Комітету ВРУ з питань науки і освіти Олександр Співаковський 
 Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій Квіт 
 Президент Спілки ректорів вищих навчальних закладів України Леонід Губерський  
 Президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень 
 Ректор Київського національного торговельно-економічного університету Анатолій Мазаракі 

10:00 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 1. Якість вищої освіти як пріоритет державної політики у сфері вищої 
освіти 
Модератор: Світлана Калашнікова 
 Лілія Гриневич, Міністр освіти і науки України 
 Олександр Співаковський, Перший заступник Голови Комітету ВРУ з питань науки і освіти 
 Чарльз Кларк, експерт Британської Ради, Міністр освіти (2002-2004), член Парламенту 

(1997-2010), Велика Британія 
11:30 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 2. Трансформація системи забезпечення якості вищої освіти 

Модератор: Юрій Рашкевич 
 Сергій Квіт, голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 
 Збігнєв Марчіняк, голова Національної ради науки та вищої освіти Республіки Польща, 

державний секретар Міністерства науки і вищої освіти (2009-2012), Міністерства 
національної освіти, голова Національного комітету з акредитації (2005-2007), Польща 

12:15 Панельна дискусія. Якою має бути філософія забезпечення якості вищої освіти в Україні? 
Модератор: Юрій Рашкевич 
Дискусія орієнтована на обговорення філософії забезпечення якості: примус versus стимул, 
контроль versus підтримка, співробітництво versus конкуренція, хто є основним гарантом 
якості – досвід Європи та України. 

 Спікери: Сергій Квіт, Чарльз Кларк, Анатолій Мазаракі, Збігнєв Марчіняк, Франсуа Перно 
13:00 Перерва 
14:15 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 3. Англійська мова та мобільність як інструмент модернізації вищої 

освіти та європейської інтеграції України 
Модератори: Микола Скиба, Ганна Новосад, Марина Мруга 
 Стан вивчення англійської мови та довготривалість мовних навичок за результатами 

загальнодержавних стандартизованих освітніх вимірювань. Сергій Мудрук  
 Результати проекту English for Universities. Саймон Етертон 
 Засади державної політики щодо розвитку англійської мови у вищій освіті. Юрій Рашкевич 

 Обговорення. Фасилітатори: Олена Манютіна, Ольга Павленко, Людмила Ремньова, 
Ірина Сімкова, Валентина Стрілець 

15:45 Роль академічної мобільності в інтернаціоналізації вищої освіти. Алан Флауерс 
16:00 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 4. Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти 
Модератор: Світлана Калашнікова 
 Інтерактивне опитування 
 Профіль експерта: ключові вимоги та компетентності  
 Презентація досвіду міжнародних проектів та вручення сертифікатів  

 Спікери: Олена Єременко, Катерина Куницька, Жанна Таланова 
17:30 Завершення 

  



12 червня 2019 року 
 Конгрес-центр, велика актова зала 
9:00 Реєстрація 
9:30 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 5. Потенціал внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Модератори: Тарас Фініков, Олег Шаров 
Становлення локальних систем менеджменту якості, проблеми, ситуації та шляхи їх подолання, 
трансфер європейських технологій та кращі практики українських університетів у цьому 
напрямі: 
 Модель формування системи внутрішнього забезпечення якості в Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка. Андрій Гожик 
 Практика діяльності системи внутрішнього забезпечення якості в Сумському державному 

університеті. Василь Карпуша 
 Досвід розбудови локальної системи управління якістю в Полтавському університеті 

економіки і торгівлі. Олексій Нестуля 
 Інформаційний супровід розвитку внутрішньої системи забезпечення якості в Національному 

університеті «Дніпровська політехніка». Олександр Азюковський  
 Особливості функціонування внутрішньої системи забезпечення якості в Національному 

університеті «Києво-Могилянська Академія». Андрій Мелешевич 
 

11:00 Перерва  
 Конгрес-центр, велика актова зала Корпус Д, актова зала 

11:10 Секція 1. Акредитація програм за 
міжнародними стандартами 
Модератор: Анжеліка Герасименко 
Секція охоплює досвід проведення акредитації 
освітніх програм за міжнародними 
стандартами: 
 Досвід реалізації Проекту  Еразмус+ C3QA 

щодо акредитації PhD програм. Араїк 
Навоян  

 Досвід проведення акредитації PhD-програм 
з економіки за європейськими стандартами 
Київським національним торговельно-
економічним університетом та Харківським 
національним економічним університетом 
імені Семена Кузнеця. Case study. Проект 
Еразмус+ C3QA. Наталія Мазаракі; Ірина 
Золотарьова 

 Особливості міжнародної акредитації 
програм MBA. Ірина Тихомирова  

 Аналіз пілотної акредитації освітніх 
магістерських програм за критеріями агенції 
ASIIN у Чернівецькому національному 
університеті ім. Ю. Федьковича. Ольга 
Мартинюк 
 

Секція 2. Дослідження та оцінювання якості 
вищої освіти 
Модератор: Андрій Бутенко, Віталій Носок 
Секцію присвячено технологіям, методикам, 
критеріям, індикаторам кількісних та якісних 
досліджень у сфері зовнішнього та 
внутрішнього забезпечення якості, а також 
статистичній базі таких досліджень:  
 Розвиток збору та аналізу даних. Єгор 

Стадний  
 Big data в управлінні якістю вищої освіти. 

Методи об'єктивного вимірювання якості 
освітньої послуги. Сергій Мудрук 

 Шляхи забезпечення якості освітнього 
процесу в сучасному університеті на основі 
великих даних. Наталія Морзе  

 Використання відкритих даних для 
розвитку освіти. Марина Мруга 

 Моніторинг як інструмент забезпечення 
якості освіти в Українському католицькому 
університеті. Надія Родненкова 
 
 

12:40 Перерва  
  



12 червня 2019 року 
 Конгрес-центр, велика актова зала Корпус Д, зала засідань Вченої ради 

13:40 Секція 3.  
Панельна дискусія. Алгоритм акредитації як 
один з способів забезпечення якості вищої 
освіти 
Модератор: Наталя Стукало 
Процеси та процедури акредитації. Вимоги та 
регулювання акредитації та забезпечення якості 
вищої освіти відповідно до європейських 
стандартів. Використання процедур акредитації 
для підвищення ефективності внутрішньої  
системи якості вищої освіти. Сфера 
відповідальності закладів вищої освіти та НАЗЯВО 
у процесі акредитації.  

 Спікери: Михайло Винницький, 
Володимир Бахрушин, Лідія Фесенко 

 
 
 
Захід за окремим запрошенням 
 
Презентація аналітичного дослідження  
 
«Стандартизовані освітні вимірювання 
2018 року у вищій юридичній освіті. Єдине 
фахове вступне випробування та Єдиний 
вступний іспит»  
 
За участю Міністра освіти і науки України 
Лілії Гриневич та Міністра юстиції України 
Павла Петренка 
 
 

15:00 Міжнародний рейтинг U-Multirank як 
інструмент розвитку інституційної 
спроможності та місії сучасного університету  

 Спікер: Катерина Супрун 
15:15 Перерва  

 Конгрес-центр, велика актова зала Корпус Д, актова зала 
15:30 Секція 4. Участь стейкголдерів у забезпеченні 

якості вищої освіти 
Модератор: Алла Рибалко 
 Створення незалежних установ оцінювання і 

забезпечення якості та визначення їх ролі в 
національній системі гарантування якості 
вищої освіти в Україні. Олена Панич 

 Принципи організації дуальної форми освіти.  
Досвід Економіко-технологічного інституту  
імені Роберта Ельворті – учасника проекту з 
Вищою дуальною школою Gera-Eisenach 
(DHGE), ФРН. Ігор Василенко, Павло 
Штутман  

 Оцінка задоволеності роботодавців 
співпрацею з ЗВО. Досвід пілотного 
дослідження у рамках проекту Erasmus+ 
QUAERE. Микола Сидоров 

 Студентоцентрований підхід в розробці та 
впровадженні освітніх програм (на прикладі 
Київського університету імені Бориса 
Грінченка). Ангеліна Івашкевич  

 Формування внутрішньої системи 
забезпечення якості вищої освіти та культури 
якості в закладі вищої освіти (проект EDUQAS). 
Андрій Стойка 

Секція 5. Державні інструменти впливу на 
зміст та якість вищої освіти 
Модератор: Світлана Кретович 
 Нормативно-правове регулювання 

заходів державного нагляду (контролю) у 
сфері вищої освіти. Руслан Гурак  

 Рішучі зміни у нерішучому середовищі. 
Олександр Лінчевський 

 Роль стандартів вищої освіти у визначенні 
змісту вищої освіти. Олександр 
Востряков  

 Використання професійних стандартів для 
побудови освітніх програм. Ігор Балуба, 
Сергій Мельник 

 Концепція єдиних державних 
кваліфікаційних іспитів. Олександр 
Пижов, Алла Рибалко 

 Критеріальні підходи до розподілу як 
засіб забезпечення якості, справедливості 
та прозорості вступу на бюджет. 
Володимир Кашперський 

16:45 Завершення 
  



Доповідачі та модератори 
Лілія Гриневич  Міністр освіти і науки України 
Олександр 
Співаковський 

Перший заступник Голови Комітету ВРУ з питань науки і освіти 

Олександр 
Азюковський  

Перший проректор Національного університету «Дніпровська політехніка» 

Ігор Балуба Керівник експертної групи з питань  розвитку кваліфікацій, освіти дорослих та 
педагогічної освіти Директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства 
освіти і науки України 

Володимир Бахрушин Член Науково-методичної ради МОН України, професор кафедри системного 
аналізу і обчислювальної математики Національного університету 
«Запорізька політехніка», Національний експерт з реформування вищої освіти 
Програми ЄС Еразмус+ 

Андрій Бутенко Заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 
Ігор Василенко Проректор Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті 
Михайло Винницький Керівник секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої 

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

Олександр Востряков Член Науково-методичної ради МОН України, декан факультету економіки та 
управління Київського національного економічного університету імені 
Вадима Гетьмана 

Анжеліка 
Герасименко  

Професор КНТЕУ, національний координатор Проекту Еразмус+ C3QA 

Андрій Гожик Голова Науково-методичної ради МОН України, директор Науково-методич-
ного центру організації навчального процесу Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

Леонід Губерський Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
президент Спілки ректорів вищих навчальних закладів України 

Руслан Гурак Голова Державної служби якості освіти 
Саймон Етертон Керівник програм з англійської мови Британської Ради в Україні 
Олена Єременко Заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 
Ірина Золотарьова Професор ХНЕУ ім. Кузнеця, член НАЗЯВО, виконавець Проекту Еразмус+ 

C3QA, співавтор звіту про самооцінку освітньо-наукової програми ХНЕУ ім. 
Кузнеця "Економіка", Національний експерт з реформування вищої освіти 
Програми ЄС Еразмус+ 

Ангеліна Івашкевич Президент Студентського парламенту Київського університету імені Бориса 
Грінченка 

Світлана Калашнікова Директор Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук  
України, Національний експерт з реформування вищої освіти Програми ЄС 
Еразмус+ 

Василь Карпуша   Перший проректор Сумського державного університету 
Володимир 
Кашперський 

В. о. начальника відділу державних  пріоритетів підготовки фахівців головного 
управління вищої освіти Директорату вищої освіти та освіти дорослих 
Міністерства освіти і науки України 

Сергій Квіт Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 
Чарльз Кларк Міністр освіти 2002-2004, член Парламенту, Велика Британія  
Світлана Кретович Начальник головного управління вищої освіти Директорату вищої освіти та 

освіти дорослих Міністерства освіти і науки України 



Катерина Куницька Керівник відділення по роботі з експертами,   Національне агентство із 
забезпечення якості вищої освіти 

Олександр 
Лінчевський 

Заступник Міністра охорони здоров’я України 

Анатолій Мазаракі Ректор Київського національного торговельно-економічного університету 
Наталія Мазаракі Доцент Київського національного торговельно-економічного університету, 

виконавець Проекту Еразмус+ C3QA, співавтор звіту про самооцінку освітньо-
наукової програми КНТЕУ "Економіка" 

Олена Манютіна Завідувачка кафедри іноземних мов для природничих 
факультетів  Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича, член робочої групи з визначення концептуальних засад 
державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти 

Ольга Мартинюк Доктор фіз.-мат. наук, заступник декана факультету математики та 
інформатики Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича 

Збігнєв Марчіняк Державний секретар Міністерства науки і вищої освіти (2009-2012), 
Міністерства національної освіти, Голова Національного комітету з 
акредитації (2005-2007), Польща 

Андрій Мелешевич  Президент Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 
Сергій Мельник Завідувач сектору ДНУ «Інститут освітньої аналітики» Міністерства освіти і 

науки України, національний експерт Європейського фонду освіти, член 
Національного агентства кваліфікацій 

Наталія Морзе Проректор з інформатизації Київського університету імені Бориса Грінченка 
Марина Мруга Державний експерт директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства 

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

Сергій Мудрук Президент Міжнародної громадської організації «Універсальна 
екзаменаційна мережа», експерт Координатора проектів ОБСЄ в Україні  

Араїк Навоян Координатор Проекту Еразмус+ C3QA, Вірменія 
Олексій Нестуля  Ректор Полтавського університету економіки і торгівлі 
Ганна Новосад Генеральний директор Директорату стратегічного планування та 

європейської інтеграції Міністерства освіти і науки України, Національний 
експерт з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ 

Віталій Носок Державний експерт директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства 
освіти і науки України 

Ольга Павленко Президент Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної в 
Україні (IATEFL в Україні), член робочої групи з визначення концептуальних 
засад державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої 
освіти 

Олена Панич Державний експерт експертної групи з питань  розвитку кваліфікацій, освіти 
дорослих та педагогічної освіти Директорату вищої освіти та освіти дорослих 
Міністерства освіти і науки України 

Франсуа Перно Член Правління Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти 
(ENQA), Директор департаменту Вищої ради з оцінки наукових досліджень та 
вищої освіти (HCERES), Франція 

Олександр Пижов Державний експерт експертної групи з питань нормативно-правового 
забезпечення вищої освіти і освіти дорослих Директорату вищої освіти та 
освіти дорослих Міністерства освіти і науки України 

Юрій Рашкевич Заступник Міністра освіти і науки України, Національний експерт з 
реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ 



Людмила Ремньова Декан фінансово-економічного факультету Чернігівського національного 
технологічного університет, член робочої групи з визначення концептуальних 
засад державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої 
освіти 

Надія Родненкова Керівник сектору моніторингу якості освіти Українського католицького 
університету 

Алла Рибалко Керівник експертної групи з питань нормативно-правового забезпечення 
вищої освіти і освіти дорослих директорату вищої освіти та освіти дорослих 
Міністерства освіти і науки України, виконавець проекту Erasmus+ EDUQAS 

Ірина Сімкова Завідувачка кафедри англійської мови гуманітарного спрямування НТТУ 
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", член робочої групи 
з визначення концептуальних засад державної політики щодо розвитку 
англійської мови у сфері вищої освіти 

Микола Сидоров Завідувач кафедри методології та методів соціологічних досліджень 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, учасник 
Проекту Erasmus+ QUAERE 

Микола Скиба Експерт з питань освіти Українського інституту майбутнього, координатор 
проекту "Майбутнє університету" 

Єгор Стадний Директор Аналітичного центру CEDOS 
Андрій Стойка Завідувач кафедри туризму та логістики Донецького державного університету 

управління, д.держ.упр., професор, керівник робочої групи з реалізації в 
ДонДУУ проекту Erasmus+ EDUQAS 

Валентина Стрілець Доцент кафедри іноземної філології та перекладу Полтавського 
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, член робочої 
групи з визначення концептуальних засад державної політики щодо розвитку 
англійської мови у сфері вищої освіти 

Наталія Стукало Заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 
Катерина Супрун Державний експерт експертної групи з питань аналітики, фінансування та 

міжнародних зв’язків Директорату вищої освіти та освіти дорослих 
Міністерства освіти і науки України 

Жанна Таланова Менеджер Національного Еразмус+ офісу в Україні 
Ірина Тихомирова Президент ПВНЗ «Міжнародний інститут менеджменту» (МІМ-Київ) 
Лідія Фесенко Студентка Національного авіаційного університету, президент Української 

асоціації студентів 
Тарас Фініков Президент Міжнародного фонду дослідження освіти 
Алан Флауерс Координатор Проектів з розвитку креативності від ERASMUS+ та Британської 

ради у Кінгстонському університеті у Лондоні, головний лектор та член Сенату 
Кінгстонського університету у Лондоні (у відставці) 

Олег Шаров Генеральний директор Директорату вищої освіти та освіти дорослих 
Міністерства освіти і науки України, Національний експерт з реформування 
вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ 

Павло Штутман Голова Наглядових рад ПрАТ «Гідросила Груп» та ПрАТ «Ельворті Груп» Голова 
Правління Кіровоградського обласного об’єднання організацій роботодавців 

Любов Щітка Керівник експертної групи з питань європейської інтеграції та координації 
міжнародних зв’язків Директорату стратегічного планування та європейської 
інтеграції Міністерства освіти і науки України 

 


