
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
ЄФО НАВИЧКИ ДЛЯ СМАРТ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ – ФОРСАЙТ-СЕСІЯ В РІВНЕ 

«ДЕРЕВООБРОБКА ТА ВИРОБНИЦТВО МЕБЛІВ” 

 ЗУСТРІЧ: 02 ЧЕРВНЯ 2021, ОН-ЛАЙН ЗА ДОПОМОГИ ZOOM 

ВСТУП  

Розроблення смарт-спеціалізацій (SMART-specialization) визнано стратегічним 

підходом до обґрунтованого збільшення обсягів державних інвестицій з метою 

сприяння зростанню та конкурентоспроможності на регіональному рівні та покращенню 

добробуту громадян. Враховуючи успішну реалізацію зазначеного підходу, 

Європейська Комісія ділиться його перевагами з країнами, які не є членами ЄС, в яких, 

незважаючи на різні умови,  розроблення смарт-спеціалізацій розглядається як 

потенціал для сприяння децентралізованій та інноваційній економічній трансформації, 

а також сприяння міжрегіонального та транскордонного партнерства. 

Професійна (професійно-технічна) освіта (П(ПТ)О) та розвиток навичок визнані 

необхідними умовами для інноваційних екосистем. П(ПТ)О та навички вже частково 

відображені в інструментах та методологіях, якими керуються під час розроблення 

стратегій смарт-спеціалізації у країнах-партнерах Європейського Фонду Освіти (ЄФО). 

Однак, з метою більш ефективного використання П(ПТ)О для розвитку інновацій, 

зростання та конкурентоспроможності у 2019 році ЄФО розпочав розробку та перевірку 

практичного керівництва для аналізу наслідків розвитку навичок у межах стратегій 

смарт-спеціалізації. 



 

 

 

 

ETF вперше випробував цю методологію у 2019 році. Вперше на національному рівні її 

було впроваджено у Чорногорії (у сферах відновлюваної енергетики та оздоровчого 

туризму) та Молдові (у сферах відновлюваних джерел енергії та переробки продуктів 

харчування). У 2020 році методологія була апробована на в двох пілотних регіонах 

України: у Рівненській (сфери деревообробки та дизайн меблів) та Харківській областях 

(сфера виробництва з високою доданою вартістю). В якості продовження апробації, у 

2021 році ЄФО вводить два нові елементи до зазначеної методології - форсайт-сесія та 

експертні обговорення – які також будуть застосовані у Рівненській та Харківській 

областях. 

Форсайт-сесія складається з п’яти кроків, які, враховуючи  пандемію COVID-19, будуть 

реалізовані за допомоги Інтернет засобів (орієнтовні дати в дужках). 

■ КРОК 1: віртуальна зустріч, що складатиметься з двох частин, які будуть проведені 

послідовно у два дні. В рамках зустрічі відбуватимуться пленарні сесії, робота у 

групах, що матиме на меті обмін експертними думками щодо рушіїв змін та 

побудову сценаріїв на основі наслідків розвитку навичок (10-11 лютого 2021р.) 

■ КРОК 2: он-лайн консультація (опитування), орієнтована на вивчення наслідків 

розвитку навичок, пов’язаних, наприклад, з пріоритетними професіями, 

кваліфікаціями та загальнопрофесійними навичками (17 лютого - 3 березня 2021р.) 

■ КРОК 3: технічна зустріч, розрахована на пів-дня, присвячена визначенню 

пріоритетних потреб у розвитку навичок для задоволення поточного та можливого 

попиту у кваліфікаціях (10 березня 2021р.), 

■ КРОК 4: он-лайн консультація (опитування), орієнтована на аналіз системних 

наслідків для розвитку навичок, наприклад, планування прийому та випуску, 

оцінювання розвитку навичок, аналіз партнерських відносин, перехід від навчання 

до роботи, різні аспекти працевлаштування, міжінституційна співпраця, центри 

професійної досконалості тощо (15–29 березня 2021р.) 

■ КРОК 5: заключна зустріч, орієнтована на обмін результатами та їх перевірка (22 

квітня 2021р.) 

Перша мета описаної вище форсайт-сесії - допомогти політикам, закладам професійної 

(професійно-технічної) освіти ПТО та підприємствам Рівненського регіону передбачити 

зміни, підготувати адекватні заходи та розробити більш надійні стратегії для 

задоволення потреб у навичках пріоритетного напряму смарт-спеціалізації. 

Друга мета полягає у тому, щоб створити основу для проведення спільних консультацій 

на рівні регіонів України та ЄС з метою взаємного навчання у сферах розроблення 

смарт-спеціалізацій. 

Для досягнення цих цілей, для участі у форсайт-сесії необхідно залучити широке коло 

експертів, які беруть участь у плануванні регіонального розвитку, формуванні умов 

ведення бізнесу та розвитку зовнішньої економічної співпраці регіону.  

 

 

  



 

 

 

 

02 ЧЕРВНЯ 2021 

Час Опис сесії 

10:00 – 10:30 Ласкаво просимо 
➢ Петро Коржевський, Голова Департаменту освіти 

та науки, Рівненська облдержадміністрація  
➢ Ксав’єр Матеу де Контада, Голова департаменту 

Knowledge Hub, Європейський Фонд Освіти  
➢ Олександр Процюк, Rivne Smart Specialisation 

Team, Агентство регіонального розвитку, Рівне  

10:30 – 10:40 Вступ 
Ознайомлення з цілями та повісткою денною 

➢ Піріта Вуорінен, Старший Експерт, Європейський 
Фонд Освіти 

10:40 – 10:50 Сесія 1: Презентація результатів прогнозування 

➢ Єва Янсова, Експерт, Європейський Фонд Освіти 

10:50 – 11:30 Сесія 2: План дій – головні елементи 
➢ Піріта Вуорінен, Старший Експерт, ЄФО 
➢ Єва Янсова, Експерт, ЄФО 

 
Групова робота: Родіон Колишко та Микола Судаков 

11:30 – 11:35 Перерва 

11:35 – 12:15 Сесія 3: План дій – хто що виконує 
➢ Піріта Вуорінен, Старший Експерт, ЄФО 
➢ Єва Янсова, Спеціаліст, ЄФО 

Групова робота: Родіон Колишко та Микола Судаков 

12:15 – 12:35 Звіт 

12:35 – 12:45 Сесія 4: Данська належна практика, ПТО у роботі з 
деревом та дизайні меблів 

➢ Піа Фабрін, Координатор управління, Skive 
College, Данія 

12:55 – 13:00 Закриття 

➢ Сюзанна Нільсен, Зв’язок з країною в Україні, 
ЄФО 
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