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НАЗВА ЗАХОДУ 

 

Туринський процес 2018–2020: Ключові питання 

Загальнонаціонального звіту й оцінювання 

ЄФО — головні здобутки й перспективи. 

МІСЦЕ 

ПРОВЕДЕННЯ 

Готель «Дністер», вул. Яна Матейка, 6, Львів 

ДАТА 25.10.2019 

  

Туринський процес — базований на фактах аналіз проблем розвитку людського капіталу й політик 

професійної освіти та навчання в країнах-партнерах ЄФО. ЄФО запустив процес у 2010 році, у 

2019–2020 роках впроваджується п’ятий цикл. 

Під керівництвом Міністерства освіти й науки (МОН) цей цикл Туринського процесу впроваджується 

за участі всіх областей України. Згідно з постановою МОН, робочу групу Туринського процесу було 

офіційно сформовано, щоб залучити ключові інституції до його імплементації на 

загальнонаціональному й регіональному рівні. 

Головна мета цієї зустрічі, що проводиться після підготовки національного й регіональних звітів, — 

презентувати й обговорити ключові здобутки й рекомендації як основні результати процесу. 

Цілі семінару: 

 Поділитися з учасниками прогресом та головними здобутками загальнонаціонального та 

регіональних звітів 

 Oбговорити ключові питання і рекомендації oцінювання ЄФО  

 Визначити й погодити окремі дії, спрямовані на виконання рекомендацій (і в 

короткостроковій, і в довгостроковій перспективі). 

 



 
 

 

 

Сподіваний результат семінару — погоджений комплекс конкретних стратегічних і практичних 

рекомендацій. 

 

Захід відбувається в межах Європейського тижня професійних навичок, присвяченого поширенню 

інформації про професійні навички через серію заходів, виставок та інших ініціатив по всій Європі. 

 

24 жовтня 2019 
19:30–21:30 

Вітальна вечеря 

25 жовтня 2019 
 
 

09:00–09:30 

Сесія 1: Привітання учасників і вступна частина 
 
Привітання учасників 

 
 Ганна Новосад, міністерка освіти й науки України 
 Іван Собко, заступник голови Львівської обласної державної 

адміністрації. 
 Кірсі Ліндрус, керівниця освітньої групи, Генеральний 

директорат з питань сусідства й переговорів щодо 
розширення ЄС, Група підтримки України 

 Кармо Ґомес, голова відділу інтелектуального потенціалу 
країн, ЄФО 

 

09:30–11:00 

Сесія 2: Результати п’ятого циклу Туринського процесу в Україні — 
на регіональному рівні 
 
Презентація головних здобутків аналізу з погляду ключових питань 
розвитку людського капіталу, можливі недоліки політики професійної 
освіти й навчання, які потребують виправлення, і попередні рекомендації 
щодо 25 регіонів. 
Вікторія Карбишева, координаторка Туринського процесу в Україні, 
Директорат професійної освіти, Міністерство освіти і науки України 
 
Модераторка дискусії — Маргарета Ніколовська, старша спеціалістка 
з питань політик у галузі професійної освіти й навчання, ЄФО 
 
Найкращі практики  

1. Інвестиції в розвиток ПТО 
Валерій Бачинський, заступник директора департаменту освіти і 
науки Вінницької облдержадміністрації 
2. Навчання впродовж життя 
Зоя Парфенюк, директор навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Волинській області 
3. Створення сучасного закладу ПТО 
Олена Полюхович, заступник начальника відділу професійно-
технічної та вищої освіти управління освіти і науки Рівненської 
облдержадміністрації 

 

11:00–11:30 
 
Перерва на каву 
 

11:30–13.30 
Сесія 3: Результати п’ятого циклу Туринського процесу — на 
загальнонаціональному рівні 
 



 
 

 

 

Презентація оцінювання ЄФО, Тімо Куусела, спеціаліст з політик і 
систем ПОН, ЄФО 
 
Фасилітатор дискусії щодо рекомендацій — Петро Коржевський, 
заступник міністра освіти та науки України 
 
Учасники дискусії: Катерина Фурманець, Національна експертка з 
Туринського процесу 2018–2020 в Україні; Сніжана Леу, дослідниця, 
Інститут професійної освіти й навчання Національної академії наук 
України; Родіон Колишко, директор, Інститут професійних 
кваліфікацій. 
 

13:30 Перерва на обід 

14:30–16:00 

 
Сесія 4: обговорення в групах пропонованих ключових 
рекомендацій та визначення шляхів їх упровадження  
Дискусія за сприянням ЄФО 
Відгуки учасників  
 
У місці проведення заходу є зона для приготування кави 
 

16:00–16:30 

 
Завершення семінару й підбиття підсумків 

 Петро Коржевський, заступник міністра освіти та науки України 

 Кармо Ґомес, голова відділу інтелектуального потенціалу країн, 
ЄФО 

 

 


