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ПРОГРАМА 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЄФО «ПРО ВНЕСОК ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА У РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В КОНТЕКСТІ 

НАВЧАННЯ ВПОДОВЖ ЖИТТЯ» 

ОНЛАЙН-ЗУСТРІЧ 

31 ТРАВНЯ 2021 РОКУ, 10.00 ЗА КИЇВСЬКИМ ЧАСОМ  

Вступ 

Криза, спричинена пандемією Covid-19, привернула увагу до того факту, що 
організації громадянського суспільства (ОГС) відіграють життєво важливу роль, 
продовжуючи підтримувати неформальне та інформальне навчання людей. 
Карантинні заходи та обмеження пересування людей суттєво змінюють контекст, в 
якому працюють ОГС. Хоча часто ситуація сприймається як блокування багатьох 
поточних проєктів та заходів, вона також може стимулювати нові розробки, креативні 
ідеї та надавати нові можливості для ОГС. 

Таким є один із висновків дослідження, проведеного Європейським фондом освіти 
(ЄФО) у 2020 році, про внесок організацій громадянського суспільства у розвиток 
людського капіталу під час кризи, спричиненої пандемією Covid-19.   

Анкетування проводилося в Албанії, Йорданії, Сербії, Таджикистані, Україні та 
Узбекистані та мало наступну мету: 

➢ Проаналізувати динаміку оперативної спроможності ОГС для надання 
оцінки їхньої стійкості, зокрема проактивності у співставленні з 
реактивністю їх дій у надзвичайні часи, здатності мобілізувати ресурси 
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(людські, фінансові), здатності задовольняти новоутворені потреби, 
спроможності до інновацій та передбачення; 

➢ Проаналізувати взаємодоповнюваність дій ОГС та заходів місцевих та 
національних органів влади у сфері освіти та зайнятості у відповідь на 
пандемію; 

➢ Оцінити, чи змінює криза, спричинена Covid-19, роль та сферу діяльності 
ОГС після того, як їхня участь посилилася під час кризи; 

➢ Зібрати відгуки людей, який навчались, щодо ефективності ОГС;   
➢ Встановити контакти з мережею ОГС, що працюють у сферах навчання 

впродовж життя, неформальної та інформальної професійної освіти, 
навчання навичкам та працевлаштування у шести країнах.  

Європейський фонд освіти організовує зустріч 31 травня 2021 року, о 10.00 за 
київським часом, для презентації у співпраці з Українською Асоціацією Освіти 
Дорослих та DVV International результатів дослідження в Україні та попереднього 
аналізу у розрізі країн. 

В рамках заходу відбудеться обговорення висновків дослідження, а також буде 
надана можливість для обміну думками щодо внеску ОГС у навчання впродовж життя 
разом з представниками ОГС, органами державної влади, донорськими організаціями 
та іншими сторонами процесу. 

Зустріч проводитиметься онлайн. Буде забезпечено усний переклад з англійської / 
української мови.  

 

ПОНЕДІЛОК, 31 ТРАВНЯ 2021 Р. 

За київським 
часом: 

Зміст 

09:45 – 10:00 Відкриття онлайн підключення для учасників 

10:00 – 10:10 Вітальне слово та представлення учасників зустрічі 
 
Сінзіана Пойяна, керівниця Програми з питань підтримки 
громадянського суспільства та ЗМІ, Представництво 
Європейського Союзу в Україні 
 
Хьюг Муссі, керівник відділу оцінювання та ефективності систем 
управління, Департамент розвитку знань, ЄФО 
 

С’юзан Нільсен, експерт з розвитку людського капіталу, 
координатор ЄФО в Україні 
 
Модератор: Надія Солодянкіна, експерт з розвитку людського 
капіталу, ЄФО  

10:10 - 10:25 Сильні сторони та виклики ОГС у галузі розвитку людського капіталу 
та навчання впродовж життя в Україні 
Микита Андрєєв, директор, Українська асоціація освіти дорослих  

10:25 –10:50  ОГС та розвиток людського капіталу під час COVID-19 в Україні 
Цілі, методологія дослідження ЄФО та висновки 
Маргарета Ніколовська, старший спеціаліст з розвитку людського 
капіталу, ЄФО 
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10:50 – 11:00 Питання, відповіді 

11:00 –11:10  Перерва на чай/каву  

11:10 – 11:30 Внесок ОГС у розвиток людського капіталу в контексті навчання 
впродовж життя в розрізі країн 
Стиліанос Карагіанніс, спеціаліст з статистики та аналізу даних, 
ЄФО 

11:30 -11:35 Питання, відповіді 

11:35 –11:40  Технічна перерва - відкриття робочих сесії 

11:40 – 12:10 
 
 

Робота у групах за темами дослідження: 
 

➢ Група 1: Обмін досвідом щодо розвитку людського капіталу 

під час COVID19 - що працює, а що ні  

Модератор: С’юзан Нільсен, експерт з розвитку людського 

капіталу – координатор ЄФО в Україні (мови: англ./укр. з 

перекладом) 

 

➢ Група 2: Вирішальна роль ОГС у поліпшенні якості та 

ефективності державної політики в сфері РЛК  

Модератор: Олег Смірнов, DVV International (мова: укр.) 

 

➢ Група 3: Діалог ОГС з представниками державних органів 

влади та розробниками політики  

Модератор: Маргарета Ніколовська, старший спеціаліст з 

розвитку людського капіталу, ЄФО (мови: англ./укр. з 

перекладом) 

12:10 – 12:20 Доклади щодо результатів обговорення у робочих групах (– 1 
доповідач від кожної групи поділиться головними висновками 
обговорення – по 5 хвилин)  

12:20 -12:45 Відкрите обговорення та підведення підсумків 
 
Заключне слово, Українські бенефіціари у сфері РЛК та / або ОГС  
 

Маргарета Ніколовська, старший спеціаліст з розвитку людського 
капіталу, ЄФО  

 


