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ПРОТОКОЛ
круглого столу – наради Національної команди експертів з реформування вищої освіти України
від 23 березня 2010 р.
Присутні:
Національна команда експертів з реформування вищої освіти України:
1. Луговий В.І., віце-президент Національної академії педагогічних наук України, директор
Інституту вищої освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;
2. Кучко А.М., перший проректор Донецького національного університету, доктор фізикоматематичних наук, професор;
3. Шаров О.І., перший проректор Університету економіки і права «КРОК», кандидат фізикоматематичних наук, доцент;
4. Добко Т.Д., перший проректор Українського католицького університету, доктор філософії;
5. Рашкевич Ю.М., проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків
Національного університету «Львівська політехніки», доктор технічних наук, професор;
6. Степко М.Ф., перший заступник директора з науково-дослідної роботи Інституту вищої освіти
НАПН України, член-кореспондент НАПН України, кандидат фізико-математичних наук,
професор;
7. Бабин І.І., доцент Південноукраїнського державного педагогічного університету ім.
К.Д.Ушинського, член Групи супроводу Болонського процесу від України, представник Керівного
Комітету з вищої освіти і наукових досліджень Ради Європи.
Представники Міністерства освіти і науки України:
8. Якименко О.О., сектор супроводу Болонського процесу МОНУ.
Національний Темпус-офіс (НТО) в Україні:
9. Шитікова С.П., директор;
10.Оржель О.Ю., координатор;
11.Таланова Ж.В., менеджер.
Порядок денний
I.
II.
III.

Результати семінару ЄС для НТО-НТП з питань роботи Національних команд 17 березня
2010р., м. Брюссель.
Вітальне слово заступника Міністра освіти і науки України, члена Національної команди
Т.В.Фінікова.
Результати роботи семінару та загальних зборів НАПН України та основні напрацювання
робочої групи при Комітеті соціальної політики і праці ВРУ з розробки концептуальних засад
Національної рамки кваліфікації.

IV.

Результати Регіонального семінару Темпус з питань університетського врядування в країнах
Східної Європи, організованого Виконавчою агенцією з питань освіти, аудіовізуальних засобів
та культури ЄС.
V. Результати роботи та основні напрацювання робочої групи з впровадження ECTS в
українських університетах.
VI. Результати роботи семінару “Компетентності для майбутнього”, 23-24 жовтня 2009 р., м.
Варшава, Польща.
VII. Обговорення доповідей у світлі завдань Національної команди експертів з реформування
вищої освіти України.
VIII. Доопрацювання Плану роботи Національної команди експертів з реформування вищої освіти
на 2010 р. і розподіл доручень між експертами.
IX. Підсумки круглого столу – наради.
I. Слухали: про результати семінару ЄС для НТО-НТП з питань роботи Національних команд 17
березня 2010 р., м. Брюссель.
Доповідала: Шитікова С.П
Виступили: Добко Т.Д., Луговий В.І., Рашкевич Ю.М., Степко М.Ф., Шаров О.І., Бабин І.І.
Вирішили: Активізувати контакти НТО та Національної команди експертів з реформування вищої
освіти з координаційною організацією – UNICA з метою отримання експертної підтримки та
посилення фахової спроможності членів Національної команди та працівників НТО, а також
залучитись до ініціатив Генерального Директорату Європейської Комісії з питань освіти, науки і
культури щодо огляду запровадження третього циклу – докторських програм в систему освіти
України. Рекомендувати 3-х експертів до участі в регіональному семінарі з питань визнання –
Шарова О.І., Добка Т. Д. та Бабина І.І.
II. Слухали: вітальне слово Фінікова Т.В., заступника Міністра освіти і науки України, члена
Національної команди в режимі телеконференції.
Виступили: Шитікова С.П., Шаров О.І., Добко Т. Д., Степко М.Ф.
Вирішили: Запропонувати провести семінар щодо можливостей відкритих для МОНУ у рамках
програми Темпус IV, а також повторно звернутись до МОНУ щодо визначення статусу
Національної команди експертів з реформування вищої освіти, ініціювати залучення експертів
Національної команди до заходів МОНУ та проведення спільної діяльності.
III. Слухали: про результати роботи семінару та загальних зборів НАПН України та основні
напрацювання робочої групи при Комітеті соціальної політики і праці ВРУ з розробки
концептуальних засад Національної рамки кваліфікації.
Доповідав: Луговий В.І.
Виступили: Шаров О.І., Добко Т. Д., Рашкевич Ю.М., Бабин І.І., Степко М.Ф., Таланова Ж.В.
Вирішили:
1. Провести серію заходів (Національну конференцію, семінари, тренінги) у співпраці з МОНУ,
НАПНУ та залученням освітянської спільноти і роботодавців з метою роз’яснення необхідності й
значущості Національної рамки кваліфікації як інструменту реформування вищої освіти; його
популяризації серед освітянської спільноти; обговорення шляхів розробки та запровадження в
Україні Національної рамки кваліфікації.
2. Активізувати роботу Національної команди експертів з реформування вищої освіти України
разом з НАПНУ над створенням освітнього тезаурусу («Словника основних термінів Болонського

процесу») та ініціювати звернення до МОН України щодо офіційного запровадження освітнього
тезаурусу та його публічного обговорення.
IV. Слухали: про результати Регіонального семінару Темпус з питань університетського врядування
в країнах Східної Європи, організованого Виконавчою агенцією з питань освіти, аудіовізуальних
засобів та культури ЄС.
Доповідав: Рашкевич Ю.М.
Виступили: Шаров О.І., Рашкевич Ю.М., Бабин І.І., Луговий В.І.
Вирішили: Продовжити обговорення теми університетського врядування в рамках планового
семінару «Запровадження положень Болонського процесу в Україні: університетська автономія та
академічні свободи», а також розповсюдити матеріали заходу серед ВНЗ України.
V. Слухали: про результати роботи та основні напрацювання робочої групи з упровадження ECTS в
українських ВНЗ.
Доповідав: Бабин І.І.
Виступили: Шаров О.І., Рашкевич Ю.М., Бабин І.І., Луговий В.І., Кучко А. М., Добко Т. Д.
Вирішили:
1. Ініціювати разом із МОНУ проведення 4-х тренінгів / семінарів із запровадження ECTS в
українських університетах протягом квітня – травня 2010 р.
2. Розробити стандартну презентацію із роз’ясненням основних завдань та ключових питань
запровадження ECTS в українських університетах і відповідними рекомендаціями.
VI. Слухали: про результати роботи семінару “Компетентності для майбутнього”, 23-24 жовтня
2009 р., м. Варшава, Польща
Доповідав: Рашкевич Ю.М.
Виступили: Кучко А. М., Добко Т. Д., Степко М.Ф.
Вирішили: Поширити матеріали семінару серед освітянської спільноти.
VII. Слухали: про завдання Національної команди експертів з реформування вищої освіти України у
світлі презентованих доповідей.
Доповідала: Шитікова С.П.
Виступили: Кучко А. М., Добко Т. Д., Шаров О.І., Рашкевич Ю.М., Бабин І.І., Степко М.Ф., Луговий
В.І., Таланова Ж.В., Оржель О.Ю.
Вирішили:
1. Посилити зв'язок між Національною командою та МОНУ; з цією метою клопотати про
визначення статусу Національної команди, залучення експертів Національної команди до роботи
Колегії МОНУ, ініціювати спільні заходи з реформування вищої освіти за участі МОНУ та
Національної команди тощо.
2. До основних завдань Національної команди експертів включити розробку та підготовку до
друку освітнього тезаурусу («Словника основних термінів Болонського процесу»).
3. Представити освітній тезаурус на розгляд МОНУ та освітянської спільноти; по закінченні
консультацій із МОНУ клопотати про визнання тезаурусу офіційним документом, рекомендованим
МОНУ для використання українськими ВНЗ.

VIII. Слухали: про внесення змін і доповнень до Плану роботи Національної команди експертів з
реформування вищої освіти на 2010 р. і розподіл доручень між експертами у світлі визначених
завдань.
Доповідала: Таланова Ж.В.
Виступили: Кучко А. М., Добко Т. Д., Шаров О.І., Рашкевич Ю.М., Бабин І.І., Степко М.Ф.,
Луговий В.І., Таланова Ж.В., Оржель О.Ю.
Вирішили: План роботи Національної команди експертів з реформування вищої освіти на 2010 р. із
змінами ухвалити (Додаток План Роботи).
IX. Слухали: про підсумки круглого столу - наради Національної команди.
Доповідали: Оржель О.Ю.
Виступили: Шаров І.О., Рашкевич Ю.М., Кучко А. М., Добко Т. Д.
Вирішили:
1. Повторно звернутися до Міністерства освіти і науки України з проханням про офіційне
визнання та визначення статусу Національної команди експертів з реформування вищої освіти
України, залучення експертів Національної команди до діяльності робочих груп з модернізації та
реформування вищої освіти, що працюють при МОНУ, до роботи Колегії МОНУ та інших заходів.
2. Ініціювати зустріч із заступником Міністра освіти і науки України, відповідальним за
розвиток вищої освіти, з метою узгодження механізмів співпраці Міністерства освіти і науки
України та Національної команди й НТО, а також для обговорення спільної діяльності відповідно до
узгодженого Плану роботи Національної команди.
4. Звернутися до Міністерства освіти і науки України із пропозицією щодо організаційнофінансового забезпечення складання, публічного обговорення та публікації освітнього тезаурусу
(«Словника основних термінів Болонського процесу») за участі експертів Національної команди з
реформування вищої освіти України, представників Міністерства освіти і науки України та
Національної академії педагогічних наук України, ВНЗ, які мають позитивний досвід
запровадження положень Болонського процесу, інших зацікавлених сторін, з наступним офіційним
визнанням зазначеного тезаурусу як рекомендованого Міністерством освіти і науки України
видання.
5. З метою сприяння виконанню українськими ВНЗ Наказу Міністерства освіти і науки України
«Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної
системи» від 16.10.2009 р. № 943 ініціювати проведення разом із МОНУ і НАПНУ 4-х тренінгів /
семінарів із запровадження ECTS в українських ВНЗ протягом квітня – травня 2010 р.
С.П. Шитікова
Директор
Національного Темпус-офісу в Україні
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