
 

   
 

ПРОГРАМА 

семінару для керівників та заступників керівників ГЕР 

25-26 лютого 2020 р. м.Рівне 

 

25 лютого 2020 р. 

Національний університет водного господарства та природокористування 

10.00-11.00        Реєстрація учасників, ранішня кава/чай 

11.00-11.20        Відкриття семінару   (вітальне слово ректора/проректора університету,   

представника НАЗЯВО,   представлення співробітників  секретаріату НАЗЯВО, 

які беруть участь у семінарі) 

11.20-11.35       Мета та структура тренінгу  
 

                                                                           Фініков Т.В.  
        президент Міжнародного фонду 

     досліджень освітньої політики, 

                                                                             професор Варшавського університету   

11.35-12.45        Загальна дискусія (проблемні виступи учасників, постановка питань до НАЗЯВО,             

пропозиції та ідеї) 

13.00-14.00        Обід 

14.00-16.30        Спроба системного аналізу діяльності ГЕР щодо оцінювання освітніх програм 

                              Алькема В.Г.,  
                             член Національного агентства із забезпечення якості                          

вищої освіти, кандидат технічних наук, доктор 
економічних наук, професор Університету економіки 
і права «КРОК» 

 
16.30-17.00       Кава-брейк 
 
17.00-18.30       Оцінювання успішних практик дотримання академічної доброчесності в                                         
.                          акредитаційних процедурах       

Артюхов А.Є.,  
член Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти, кандидат технічних наук,  
доцент Сумського державного університету 

 
19.00-21.00       Спільна вечеря 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 
 

26 лютого 2020 р. 

 9.00-9-45         Сніданок 

 9.45-10.00       Реєстрація учасників 

10:00-10:50      Спроба системного аналізу діяльності ГЕР щодо оцінювання освітніх програм 

(аналіз проведеного експрес-дослідження учасників семінару)  

                              Алькема В.Г.,  
                             член Національного агентства із забезпечення якості                          

вищої освіти, кандидат технічних наук, доктор 
економічних наук, професор Університету економіки 
і права «КРОК» 

11.00-12.30     Освітні програми: побудова, опис, визнання 
 

Рашкевич Ю.М.  
заступник Міністра освіти і науки України (2016-

2019 рр.), член Національного агентства 

кваліфікацій, доктор технічних наук, професор 

12.30-13.00      Кава-брейк  
 
13.00-13.45     Організація  діяльності галузевих  експертних ради: перші уроки 
 

Бардась А.В., голова ГЕР з галузі знань 07 

«Управління та адміністрування», доктор 

економічних наук, професор Національного 

університету «Дніпровська політехніка»;  

Лиман І.І. голова ГЕР з галузі знань 03 «Гуманітарні 

науки», доктор історичних наук, професор 

Бердянського державного педагогічного університету 

Удовик І.М. голова ГЕР з галузі знань 12 

«Інформаційні технології, завідувачка кафедри  

Національного університету «Дніпровська 

політехніка»;  

13.45-14.30     Загальна дискусія  

14.30-15.20     Відповіді на питання першого дня та підсумковий виступ представників НАЗЯВО 

М.Винницький - голова секретаріату Національного 

агентства; 

М.Євстіфеєв – заступник   голови секретаріату 

Національного агентства; 

15.20-15.40     Підсумки семінару 

16.00-16.40     Обід (для бажаючих) 

З 16.00             від’їзд учасник             


