
  
 

 
 

 
  

 
Проект порядку денного  

 
Конференція  

 
Інституційні аспекти забезпечення якості системи освіти України  

 
м. Київ, 12 грудня 2014 року  

 
Місце проведення: готель «Прем’єр Палац», Софіївський Гранд холл, 

м. Київ, бул. Т. Шевченка / вул. Пушкінська 5-7/29  
 
 
 
Учасники з України: 

√ Представники владних структур України (Верховної Ради України, Міністерства освіти і 
науки України,  Міністерства соціальної політики України, Державної служби зайнятості 
та інших установ і міністерств) 

√ Представники Федерації роботодавців України, соціальних партнерів   
√ Представники установ системи професійної освіти й навчання та вищої освіти, 

експерти  
 
Учасники міжнародного рівня:  

√ Представники Британської Ради в Україні, ЄФО, Ради Європи, Представництва ЄС в 
Україні, міжнародні експерти  
 

Основною метою конференції є розгляд та обговорення:  
• загальної концепції та структури системи забезпечення якості освіти в Україні;  
• різних варіантів інституційної організації системи забезпечення якості освіти: окремо 

для кожної зі сфер освіти або єдиної для всіх із застосуванням комплексного підходу? 
• реалізації процедур забезпечення якості освіти – ролей та функцій основних 

зацікавлених осіб; 
• основних індикаторів успішної реалізації системи забезпечення якості освіти в Україні: 

з урахуванням євроінтеграційного вектора розвитку країни, механізмів визнання 
кваліфікацій, міжнародних цільових орієнтирів та інших індикаторів.  

 
У роботі конференції візьмуть участь близько 80 осіб, серед яких особи, відповідальні за 
прийняття рішень, представники соціальних партнерів та експерти в галузі освіти й 
навчання з України та Європи. Вони обговорять питання забезпечення якості системи 
освіти, підходи у формуванні її складу та принципи функціонування, ролі основних 
зацікавлених осіб та ключові індикатори успішної реалізації системи забезпечення якості 
освіти в Україні. В рамках конференції буде обговорено різні варіанти та сценарії 
інституційного розвитку системи забезпечення якості освіти на основі міжнародного 
досвіду та за допомогою аналізу прийнятних варіантів для України. Конференцію буде 
організовано у співпраці з Британською Радою в Україні, Європейським фондом освіти, 
Радою Європи, Міністерством освіти і науки України та Інститутом професійних 
кваліфікацій (ІПК). Робочими мовами конференції будуть англійська, українська та 
російська. Також буде забезпечено синхронний переклад.  
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9:30 
 

Відкриття заходу та вступні вітання  
Наталія Василюк, в.о. Директора Британської Ради в Україні  
Тімо Куусела, керівник програм ЄФО в Україні   
Олексій Мірошниченко, президент Інституту професійних кваліфікацій   

 
9:45 
 
 

(Модератор – Тімо Куусела, ЄФО) 
Основна доповідь: Система забезпечення якості освіти в Україні: наші завдання та 
передумови для успіху  
Інна Совсун, перший заступник Міністра освіти і науки України (підлягає уточненню) 
 
Світовий досвід у формуванні систем та інституцій в галузі забезпечення якості освіти  
 
Стівен Джексон, Керівник департаменту забезпечення якості освіти, Агентство з питань 
забезпечення якості системи вищої освіти, Великобританія  
 
НРК та забезпечення якості системи професійної освіти й навчання – Ар’єн Дей, старший 
спеціаліст з питань кваліфікацій, ЄФО  
 
Передумови для успішної діяльності агенції з питань забезпечення якості освіти -   
Аурелія Валейкєне, заступник директора, Центр оцінки якості системи вищої освіти (SKVC) , 
Литва, експерт Ради Європи  
 
Запитання й відповіді, обговорення  

11:15 Кава-пауза   

11:45 
 
 
 
 
 
 

Міжнародний досвід у галузі забезпечення якості освіти. Паралельна робота в двох 
групах, при чому одна група буде обговорювати конкретні питання щодо забезпечення 
якості системи вищої освіти (ВО), а інша – системи професійно-технічної освіти (ПТО), а 
також безперервного професійного навчання (БПН):  
Забезпечення якості в системі ВО, модератори: Стівен Джексон – Анатолій Гармаш  

Порівняльна презентація з питань систем зовнішнього забезпечення якості освіти в 
країнах Прибалтики – що може Україна почерпнути для себе з такого досвіду?  

Забезпечення якості в системі ПТО + БПН, модератори: Ар’єн Дей – Родіон Колишко  
Правові та інституційні заходи в галузі кваліфікацій ПТО в Україні  

Підгрупи будуть спільно очолювати міжнародні та національні експерти. Керівники груп 
представлять роботу в групах, після чого буде зроблено короткі експертні презентації, які 
слугуватимуть для інструктування та заохочення обговорень. Учасники груп висловлять свої 
думки стосовно презентацій та сформулюють відповідні питання щодо України. Доповідач від 
кожної групи має підготувати коротку доповідь стосовно результатів обговорення в групі для 
пленарного засідання  

13:00 Обід  

14:00 - 
14:45 

Доповіді стосовно результатів обговорення в групах  
Доповідач з питань ПТО та БПН – Відмантас Тутліс  
Доповідач з питань ВО – Вадим Захарченко  
Запитання й відповіді  
Обговорення  

14:45-  
16:30 

Панельна дискусія – яким є найкращий сценарій формування системи забезпечення 
якості освіти в Україні? 
Модератор – Олена Локшина, Національна академія педагогічних наук України  
Вступна промова до теми  – Родіон Колишко, директор ІПК  
Учасники панельної дискусії: 
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- Лілія Гриневич, член Верховної Ради України (підлягає уточненню) 
- Василь Кремень, президент Національної академії педагогічних наук України (підлягає 

уточненню) 
- Павло Полянський, заступник Міністра освіти і науки України (підлягає уточненню) 
- Наталія Зінкевич, перший заступник директора Державного центру зайнятості (підлягає 

уточненню)  
- Стівен Джексон, Агентство з питань забезпечення якості системи вищої освіти, 

Великобританія 
- Ар’єн Дей, ЄФО  
- Аурелія Валейкєне, експерт Ради Європи  

16:30- 
17:00 

Підсумки конференції  
• Британська Рада в Україні  
• ЄФО  
• ІПК  
• Міністерство освіти й науки України  

17:00-
18:30 

Фуршет   

 
З питань логістичної організації конференції, будь ласка, звертайтесь до Таїсії Павленко, представника 
European Profiles S.A. 
Тел./факс: +380 (44) 501 79 62, ел. пошта: tais@epukraine.com 
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