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ОПЕРАТИВНИЙ ЗВІТ 
НАЗВА ЗАХОДУ 
Захід із запуску проекту «Туринський процес 2018–2020» в Україні  

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 
• Ознайомитися з цілями і стратегічними напрямами Туринського процесу 2018–2020; 

• Представити Національну рамку звітування Туринського процесу (структура аналізу), 

ознайомити з нею учасників і відповісти на питання щодо НРЗ 

• Представити оцінювання з боку ЄФО як нову складову цього циклу 

• Обговорити й дійти спільної думки щодо додаткових переваг політики Туринського 

процесу для країни та регіонів 

• Визначити / затвердити календар впровадження регіонального й загальнодержавного 

звітування  

 
ПЕРЕДУМОВИ 
Україна бере участь у Туринському процесі з 2010 р. У циклі на 2018–2020 р.р. Туринський процес 

перебуває в цілковитій компетенції державних і регіональних стейкхолдерів в Україні. Розвиток 

людського капіталу, що охоплює освіту, навчання, практичні навички й освіту впродовж життя, 

пов’язано з різними сферами політики. У цьому контексті роль професійної (професійно-технічної) 

освіти набуває більшої вагомості, адже вона впливає на реалізацію цілей економічного і сталого 

розвитку високого порядку. У 2019 р. ідея полягає в тому, щоб почати з високого рівня 

відповідальності за подальше поширення та ефективніше застосування Туринського процесу в 

політиці професійної (професійно-технічної) освіти в Україні.  

СТИСЛИЙ ОПИС ЗАХОДУ 
Міністерство освіти і науки, Представництво ЄС в Україні та Європейський фонд освіти 

запускають у Києві п’ятий цикл Туринського процесу в Україні. Міністр освіти і науки України Лілія 

Гриневич на відкритті цього заходу зазначила, що Україні потрібен Туринський процес, щоб 

поширювати інформацію про поточну реформу й допомагати в роз’ясненні важливості професійної 

(професійно-технічної) освіти. Чезаре Онестіні, директор Європейського фонду освіти, наголосив, 

що Туринський процес тісно пов’язаний із поточними реформам в країні й сприяє реалізації нового 

проекту ЄС в Україні щодо розвитку практичних навичок. На заході були присутні 50 учасників із усіх 

обласних і всеукраїнських установ України, що відзначили важливі надбання співпраці ЄС і України в 

царині реформування освіти та професійного навчання. 

Після церемонії відкриття було представлено національну рамку звітування (НРЗ) та проведено 

сесію запитань і відповідей. Потім учасники працювали в малих групах для пілотування поняття 

розвитку людського капіталу — учасники називали й описували якусь проблему в своєму 

професійному / національному контексті, а також обмірковували можливі труднощі з відповідністю 

принципам Туринського процесу на тлі розширення тематики Туринського процесу в новому циклі. 

Наступного дня відбулася сесія з аналізу політики, на якій учасникам було запропоновано 

теоретичні та практичні вправи з метою підготувати регіональних представників до непростого 

завдання — складання регіональних звітів. Сесію було підготовано на основі посібника ЄФО з аналізу 

політики та розроблено як інтерактивну колективну вправу.  
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ / ВИСНОВКИ 
Під керівництвом Департаменту професійної освіти в Міністерстві освіти і науки новий цикл 

Туринського процесу 2019–2020 р.р. буде реалізовуватися на двох рівнях: національному і 

регіональному. Основний наголос буде зроблено на розвитку людського капіталу, а ключові 

принципи — це відповідальність за процес, широке залучення, цілісний підхід та доказовий і науково-

обґрунтований перегляд. Календар реалізації для національного і регіонального звітування було 

погоджено у відповідності до графіку в регіоні Східного партнерства. Продуктивні та глибокі 

дискусії на тему людського капіталу й аналізу політики спільно зі стейкхолдерами відбулися на 

заході запуску Туринського процесу й сесіях аналізу політики наступного дня.  

Як і в інших країнах, учасники були глибоко обізнані з особливостями своєї ситуації і контекстом та 

висловили низку думок про шляхи покращення. Утім, перед тренінгом їм було непросто укласти 

чіткий перелік проблем для аналізу та визначити основні причини цих проблем. Якість результатів 

роботи у групах вказує на те, що цей недолік можна виправити шляхом навчання, наприклад 

проведення тренінгів, які пропонує ЄФО, — такий висновок підтвердили після заходу і представники 

Міністерства освіти, і національний координатор ТП. Це можна також вважати свідченням 

потенціалу в проведенні таких тренінгів у контекстах інших країн. 

Контактна особа ЄФО 
Лійя Каарлоп, e-mail: lka@etf.europa.eu 

Національний координатор ЄФО 
Маргарета Ніколовска, e-mail: Margareta.Nikolovska@etf.europa.eu 


