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Шоста Міжнародна науково-практична кон-
ференція «Болонський процес: врядування у систе-
мі вищої освіти України в контексті забезпечення 
якості» пройшла 7 листопада 2017 року в Київському національному університе-
ті імені Тараса Шевченка. Серед її організаторів – Міністерство освіти і науки 
України, Інститут вищої освіти НАПН України, Національний Еразмус+ офіс в 
Україні та Британська Рада в Україні. Обговорювалися питання реформування 
вітчизняної системи вищої освіти в контексті поточних змін нормативно-пра-
вової бази та інтеграції в Європейський простір вищої освіти та дослідження, 
врядування у системі вищої освіти в контексті забезпечення якості з точки зору 
перспектив входження в Європейський реєстр забезпечення якості, зокрема ролі 
Національного  агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Ключові слова: Болонський процес, вища освіта в Україні, інтеграція у Єв-
ропейський простір вищої освіти, якість вищої освіти.

Роботу цього респектабельного заходу, в роботі якого взяли участь 
більше двохсот учасників, відкрив проректор КНУТШ Володимир Бу-
гров. Перший заступник Міністра освіти і науки України Володимир 
Ковтунець в своєму виступі охарактеризував сучасний стан реформуван-
ня вітчизняної системи вищої освіти в контексті поточних змін норма-
тивно-правової бази та інтеграції в Європейський простір вищої освіти 
та дослідження. А Президент Національної академії педагогічних наук 
України Василь Кремень зробив акцент на грандіозних трансформацій-
них процесах, які відбуваються у ХХІ сторіччі та необхідності системи 
вищої освіти знайти на них адекватні відповіді. Учасників конференції 
привітала також представниця Виконавчого агентства ЄС з питань осві-
ти, аудіовізуальних заходів та культури (ЕАСЕА) Джулія Моро.

Лейтмотивом пленарного засідання конференції став розгляд вряду-
вання у системі вищої освіти в контексті забезпечення якості. Директор 
Департаменту вищої освіти МОН України та Національний експерт з 
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реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ Олег Шаров при-
святив свою доповідь стану та перспективам розвитку національної сис-
теми забезпечення якості в Україні. Учасники конференції могли безпо-
середньо ознайомитись і з європейським досвідом у цій галузі від про-
відних зарубіжних експертів. Так, специфіку врядування у вищій освіті в 
контексті забезпечення якості висвітлила Директор Центру забезпечен-
ня якості вищої освіти (SKVC), член правління Європейської асоціації 
із забезпечення якості у вищій освіті (ENQA) Нора Скабурскієнє (Лит-
ва). А Луїз Ламсден, яка представляла Академію вищої освіти (Велика 
Британія), поділилася британським досвідом реформування процесів 
навчання та викладання в контексті сучасних підходів до забезпечення 
якості вищої освіти.

Далі робота конференції продовжилась у двох сесіях. Перша з них 
була присвячена питанням врядування, викладання і навчання у кон-
тексті забезпечення якості і включала доповідь Володимира Бугрова, 
присвячену філософсько-методичним вимірам якості вищої освіти, а 
також презентацію результатів проектів Темпус і Еразмус+, пов’язаних 
з проблематикою забезпечення якості вищої освіти. Так, Андрій Гожик 
ознайомив присутніх з моделями внутрішнього і зовнішнього забезпе-
чення якості та механізмами само оцінювання, розробленими в рам-
ках проекту QUAERE. Костянтин Кириченко презентував механізми 
узгодження освітніх програм з Національною рамкою кваліфікацій, які 
сформовані в рамках проекту ALIGN. А Ганна Тітенко розповіла про 
секторальну рамку кваліфікацій для наук про навколишнє середовище, 
яка стала одним із результатів роботи проекту QANTUS.

Друга сесія була присвячена аналізу ролі Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти, Міністерства освіти і науки України, 
студентів, інших стейкхолдерів у контексті розвитку національної сис-
теми забезпечення якості в Україні. Зокрема, Національний експерт з 
реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ Ірина Золотарьова 
присвятила свій виступ існуючим на даний момент викликам щодо за-
безпечення та покращення якості вищої освіти з точки зору перспектив 
входження в Європейський реєстр забезпечення якості (EQAR). Пред-
ставники першого складу Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти розповіли про документи, напрацьовані в рамках ро-
боти цієї інституції. Так, Сергій Бабак презентував розроблений члена-
ми цього органу проект Положення про акредитацію освітніх програм, 
а Наталія Кузнєцова – проект Порядку присудження наукових ступе-
нів. Національний експерт з реформування вищої освіти Програми ЄС 
Еразмус+ Михайло Винницький, в свою чергу, представив проект По-
рядку формування спеціалізованих вчених рад і процедури захисту.
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Роботу конференції модерували директор Інституту вищої освіти 
НАПН України Світлана Калашнікова та менеджер з аналітичної робо-
ти Національного Еразмус+ офісу в Україні Жанна Таланова. 

Сергій Курбатов. Курс на качество: заметки с VI Международной на-
учно-практической конференции «Болонский процесс: управление в системе 
высшего образования Украины в контексте обеспечения качества», 7 ноября 
2017 г.

Шестая Международная научно-практическая конференция «Болон-
ский процесс: управление в системе высшего образования Украины в кон-
тексте обеспечения качества» прошла 7 ноября 2017 в Киевском националь-
ном университете имени Тараса Шевченко. Среди ее организаторов - Ми-
нистерство образования и науки Украины, Институт высшего образования 
НАПН Украины, Национальный Эразмус + офис в Украине и Британский 
Совет в Украине. Обсуждались вопросы реформирования отечественной 
системы высшего образования в контексте текущих изменений норматив-
но-правовой базы и интеграции в Европейское пространство высшего об-
разования и исследования, управление в системе высшего образования в 
контексте обеспечения качества с точки зрения перспектив вхождения в 
Европейский реестр обеспечения качества, в частности, роль Националь-
ного агентства по обеспечения качества высшего образования.

Ключевые слова: Болонский процесс, высшее образование в Украине, инте-
грация в Европейское пространство высшего образования, качество высшего 
образования.

Sergiy Kurbatov. Orientation Towards Quality: notes from the 6th International 
Scientific and Practical Conference “Bologna Process: Governance in the System 
of Higher Education of Ukraine in the Context of Quality Assurance”, November, 
7, 2017

The 6th International Scientific and Practical Conference “Bologna Process: 
Governance in the System of Higher Education of Ukraine in the Context of Quality 
Assurance” was conducted at Kyiv National Taras Shevchenko University on 
November, 7, 2017. Among the organizers of this event were Ministry of Education 
and Sciences of Ukraine, Institute of Higher Education NAES of Ukraine, National 
Erasmus+ Office in Ukraine and British Council of Ukraine. The problems of 
reformation of Ukrainian system of higher education in the context of contemporary 
legal and normative changes and integration in European Higher Education Area 
(EHEA) and European Area of Research (EAR) as far as the governance in the 
system of higher education in the context  of quality assurance from the perspectives 
of joining to European Quality Assurance Register and functioning of National 
Agency for Higher Education Quality Assurance were discussed.
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