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Туринський Процес – це вивчення на основі аналізу даних розвитку людського капіталу та відгуку на 

стратегії в сфері ПОН у країнах-партнерах ЄФО. Процес, розпочатий ЄФО 2010 року, переходить до п’ятого 

етапу виконання, який буде завершено протягом 2019–2020 років.  

Україна бере участь у Туринському процесі від 2010 року. На етапі 2018–2020 років повний контроль над 

Туринським процесом переходить до ключових національних та регіональних стейкхолдерів. Розвиток 

людського капіталу, включно з освітою, практикою, навичками та концепцією освіти впродовж життя 

стосується низки сфер. За цих умов великого значення в Україні набуває сфера ПОН, оскільки вона 

стосується впровадження високого рівня вимог щодо росту та сталого розвитку. Задум полягає в тому, щоб 

2019 року почати з такого високого рівня відповідальності й надалі вдосконалювати масштабування та 

застосовність Туринського процесу в стратегії ПОН в Україні.  

Завдання цього семінару: 

 Ознайомити учасників із цілями та стратегічними орієнтирами Туринського процесу 2018–2020 

років; 

 Презентувати Рамку державної звітності Туринського процесу – РДЗ (рамку аналізу), ознайомити 

з нею учасників та з'ясувати всі питання стосовно РДЗ.  

 Презентувати оцінювання ЄФО як новий аспект цього етапу 

 Обговорити та погодити стратегії доданої цінності Туринського процесу в країні загалом і в 

регіонах 

 Визначити / підтвердити графік регіональної та державної звітності  



 

 

 

 Обговорити й погодити відповідних ключових стейкхолдерів, задіяних у підготовці та 

консультуванні з питань Рамки державної звітності 

 

Робочі мови заходу – українська та англійська.  

 
День 1: Туринський процес на державному та регіональному рівнях і специфіка нової 
Системи державної звітності  
 

Голова: Ірина Шумик, Генеральний директор Директорат професійної освіти, Міністерство 
освіти і науки України  

9.30 – 10.00 Реєстрація та ранкова кава 

10.00– 11.30 

Засідання 1: Вітання. Вступ до нового етапу Туринського процесу  
 
Лілія Гриневич, Міністр, Міністерство освіти і науки України, 
Штефан Шльонінг, Представництво ЄС в Україні 
Чезаре Онестіні, Директор ЄФО  
 
Реформи ПОН: прогрес і досягнення, останні новини 
Павло Хобзей, Перший заступник міністра, Міністерство освіти і науки 
України 
 
Накопичений досвід. Як Туринський процес може сприяти розвитку 
ПОН в Україні,  
Вікторія Карбишева, Національний координатор Туринського процесу в 
Україні, Директорат професійної освіти, Міністерство освіти і науки 
України 
 
Вступ до Туринського процесу 2018–2020 — ключові особливості та 
способи впровадження  
Маргарета Ніколовська, ЄФО  
 
Запитання та відповіді 
 

11.30 – 12:00 
Фото учасників 
 
Кава-брейк 

12:00– 13:30 

Засідання 2: Спрямування аналізу: Рамка державної звітності та її 

показники 

Що нового у Рамці державної звітності?  

Показники: перелік і визначення 
 

Головуючий Михайло Міланович ЄФО 

13:30 -14:15 Обід 

14:10 – 16:00  

Засідання 3: Впровадження Туринського процесу та робоча 
програма для країни  
 
Що змінилося після останнього циклу реформ у ПОН за регіонами? 
Загальна ситуація стосовно кожного принципу  Туринського процесу 
 

Головуючий Михайло Міланович ЄФО 



 

 

 

Кава/ чай засерверовані на бажання учасників 

16:0- 16.30 

Висновки Дня 1 та підготовка до Дня 2 
 

Дорожня Карта Туринського процесу 2018–2020 для України 

 
Михайло Милованович, ЄФО 
Ірина Шумик, Генеральний директор Директорату професійної освіти, 
Міністерство освіти і науки України 
 

 

День 2: Туринський Процес як інструмент стратегічного аналізу 

 

Голова: Вікторія Карбишева, національний координатор Туринського процесу в Україні, 
Директорат професійної освіти, Міністрерство освіти і науки України 
 
09:00 – 09.30 Вітальна кава 

09:30 – 11.00 Аналіз стратегії і як він може допомогти  покращити сектор ПОН: 
посилення підходів, заснованих на участі. Реальні приклади 
 
Михайло Милованович, ЄФО 

11.00 – 11.30 Кава-брейк 

11.30– 13.00 Аналіз стратегії та його вплив на розвиток стратегії в секторі ПОН: 
посилення комплексного підходу. Реальні приклади 

Михайло Милованович, ЄФО 
 

13.00-14.00 Обід 

 

  



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


