
 

 Місце проведення: ауд. 329 головного корпусу Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (за адресою: місто Київ, вул. Володимирська, 60). 

 

 22 березня 2018 року 

  8.30 – 9.45  Реєстрація учасників 

10.00 – 10.45  Урочисте відкриття Форуму 

   10.00 – 10.05  Вітальне слово ректора Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка пана Леоніда Губерського 

   10.05 – 10.30  Виступ Міністра освіти і науки України пані Лілії Гриневич 
«Реформа вищої освіти в контексті інтернаціоналізації» 

   10.30 – 10.40  Виступ Державного секретаря Міністерства закордонних справ України 
пана Андрія Заяця  

   10.40 – 10.45  Виступ Народного Депутата України пана Тараса Кременя  
«Міжнародна наукова співпраця університетів: проблеми та 
перспективи» 

10.45 – 11.30  І ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  
«Забезпечення якості вищої освіти в Україні: стратегії та 
перспективи» 

Модератор:  
генеральна директорка директорату стратегічного планування та 
європейської інтеграції МОН Ганна Новосад 

Виступи: 

• Андрій Шевцов – директор Департаменту атестації кадрів вищої 
кваліфікації та ліцензування МОН 
«Ліцензування освітньої діяльності ЗВО, які надають послуги 
іноземним студентам» 
 

• Марина Мруга – генеральний директор Директорату науки, інновацій, 
освіти та кадрів Міністерства охорони здоров’я України 

Ірина Булах – директор Державної організації «Центр тестування 
професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів 
підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я 
України 



«Державний контроль професійної компетентності у іноземних 
студентів як інструмент забезпечення якості медичної освіти» 
 

• Стелла Шаповал – заступник начальника управління-начальник відділу 
міжнародного науково-технічного співробітництва управління 
міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН 
«Інтернаціоналізація університетської науки через міжнародні наукові 
проекти» 

Обговорення 

11.30 – 12.30  Перерва на каву 

12.30 – 14.00  
ІІ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  
«Міжнародний досвід інтернаціоналізації вищої освіти» 

Модератор:  
директор Українського державного центру міжнародної освіти          
Олена Шаповалова 

Виступи: 

• Єлизавета Щепетильникова – старший радник мережі «EducationUSA 
Україна» 
«Організація набору на навчання іноземних студентів у США» 
 

• Ян Маліцький – директор «Studium Europy Wschodniej» Варшавського 
університету 
«Студіум Східної Європи: місія, цілі, міжнародне співробітництво з 
українськими партнерами» 

 

• Екрем Калан – радник з питань освіти Посольства Республіки 
Туреччина в Україні 
«Навчання іноземних студентів у Туреччині: досвід для українських ЗВО» 
(доповідь турецькою мовою з перекладом) 

  

Обговорення 

14.00 – 15.30  Обідня перерва 

15.30 – 16.30  
ІІІ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  
«Інтернаціоналізація вищої освіти в Україні: іноземні студенти та 
програми академічних обмінів» 

Модератор:  
заступник керівника секретаріату Комітету з питань науки і освіти 
Верховної Ради України Олена Козієвська 

Виступи: 

• Олена Шаповалова – директор Українського державного центру 
міжнародної освіти 
«Іноземні студенти в Україні» 
 



• Світлана Шитікова – директор Національного Erasmus+ офісу в Україні 
«Програми Erasmus+ як чинник інтернаціоналізації вищої освіти» 
 

• Богдан Буяк – ректор Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка 
«Альтернативні програми академічної мобільності» 

Обговорення 

16.30 – 16.45  Підбиття підсумків та визначення подальших пріоритетів 

17.00 – 18.30  Концерт кафедри оркестрових струнних інструментів та камерного 
ансамблю факультету музичного мистецтва Київського інституту музики 
імені Р. М. Глієра 

 Мистецький салон Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

 

23 березня 2018 року 

9.00 – 10.00  Реєстрація учасників 

10.05 – 10.30  Виступ Заступника Міністра освіти і науки України пана Романа Греби 
«Якісна підготовка іноземних студентів як головний чинник 
популяризації вищої освіти України за кордоном» 

10.30 – 11.30  
ІV ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  
«Академічна доброчесність: глобальний контекст та національна 
потреба» 

Модератор:  
координатор проекту «Сприяння академічної доброчесності»               
Тарас Тимочко  

Виступи: 

• Леся Петрук – керівник відділу визнання іноземних кваліфікацій 
Державного підприємства «Інформаційно-іміджевий центр» 
Міністерства освіти і науки України 
«Визнання документів про попередню освіту як фактор забезпечення 
якісного відбору іноземних студентів» 
 

• Тарас Фініков – президент Міжнародного фонду «Міжнародний фонд 
дослідження освітньої політики» 
«Система забезпечення якості освіти в українських ЗВО: порівняльний 
аналіз» 
 

• Сергій Курбатов – головний науковий співробітник відділу 
інтернаціоналізації вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України 
«Академічна доброчесність як імператив виживання університетської 
спільноти» 
 

Обговорення 



11.30 – 12.00  Перерва на каву 

12.00 – 13.30  
V ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  
«Робота з іноземними випускниками: досягнення та перспективи» 

Модератор:  
директор Українського державного центру міжнародної освіти         
Олена Шаповалова 

Виступи: 

• Віра Максимова – помічник Аташе з питань культури посольства США 
в Україні  
«Робота з випускниками програм Американського Уряду» 
 

• Марта Коломиєць – директор Програми імені Фулбрайта в Україні 
«Досвід роботи з випускниками програми імені Фулбрайта» 
 

Обговорення 
 

13.30 – 15.00  Обідня перерва 

15.00 – 16.00  
VI ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
«Проблеми забезпечення якісної дистанційної освіти для іноземців» 

Модератор:  
в.о. начальника управління міжнародного співробітництва та 
європейської інтеграції МОН Любов Щітка 

Виступи: 

• Василь Карпуша – перший проректор Сумського державного 
університету 
«Інтерактивне онлайн-навчання іноземних студентів – світовий 
тренд сучасної освіти» 
 

• Світлана Даньчак – заступник директора Навчально-наукового 
інституту медсестринства Тернопільського державного медичного 
університету імені І. Я. Горбачевського 
«Міжнародна сестринська освіта. Здобутки та перспективи» 

 

Обговорення 

16.00 – 16.30  Підбиття підсумків та визначення подальших пріоритетів 

Олена Шаповалова – директор Українського державного центру 
міжнародної освіти 

 


