
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
СЕМІНАР «АКРЕДИТАЦІЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ 

ЦЕНТРІВ. СТАНДАРТИ ОЦІНЮВАННЯ».  

КИЇВ 

28 ЛИСТОПАДА 2019 р. 

РЕЗЮМЕ 

Семінар спільно організовано ЄФО і Національним агентством кваліфікацій України та 

присвячено двом темам: акредитація кваліфікаційних центрів і розробка стандартів оцінювання. 

Мета семінару — обговорення між учасниками методологічних підходів до акредитації 

кваліфікаційних центрів і розробки стандартів оцінювання, а також погодження наступних кроків 

для практичної реалізації цих процесів.  

09:00 – 09:30 Вітальна кава й реєстрація учасників. 

09:30 – 10:00 Вітальні слова і вступ. 

Відкриття і вступ, цілі, сподівання. 

Юрій Баланюк, Голова Національного агентства кваліфікацій 

Представник Міністерства освіти і науки України (уточнюється) 

Ар’єн Дей, ЄФО 

10:00 – 10:20 Методичні підходи до акредитації кваліфікаційних центрів на основі 
досвіду країн ЄС 
Анатолій Гармаш, Національний експерт ЄФО 
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10:20 – 11:00 Положення про акредитацію кваліфікаційних центрів (проект НАК) 
Андрій Лукасевич, НАК 

11:00 – 11:20 Обговорення 

11:20 – 11:30 Перерва на каву 

11:30 – 11:50 Досвід акредитації кваліфікаційних центрів на основі стандарту ISO 
17024 
Ольга Максименко, експерт Міжгалузевої асоціації України 
 
Обговорення 

11:50 – 13:00 Дискусія у чотирьох групах за темами: 
 
1. Концепція організаційної структури, повноважень та порядку 
створення кваліфікаційних центрів в Україні. 
2. Документообіг, інші інструменти, що забезпечують діяльність 
кваліфікаційного центру 
3. Процедура(и) моніторингу діяльності кваліфікаційного центру 
4. Коммунікаційна складова діяльності кваліфікаційного центру  
 
Презентація напрацювань від кожної групи 

13:00- 13:15 Питання-відповіді 

13:15 – 14:15 Обідня перерва 

14:15-14:25 Коротка модерація "Що запам′яталось в першому блоці?" 

14:25 – 14:40 Методичні підходи з розроблення стандартів оцінювання 
 
Анатолій Гармаш, Національний експерт ЄФО 

14:40 – 15:30 Стандарт оцінювання «Стропальник 1 рівня професійної 
кваліфікації» 
Стандарт оцінювання «Контролер енергонагляду» 
 
Інна Осадчук, DTEK 

15:30 – 15:45 Обговорення за результатами виступів А. Гармаша та І. Осадчук 

15:45 – 16:15 Застосування стандартів оцінювання для проміжного контролю на 
прикладі професії «Токар»  
 
Ганна Шулепина, Запорізьке машинобудівне вище професійне училище 
 
Обговорення 

16:15 – 16:30 Підсумки заходу. 
 
Загальна думка від кожного столу: Що найголовне для вас було в 
семінарі? 

16:30 – 16:45 Питання-відповіді. Закриття заходу 

16:45 – 17:10 Кава-брейк 
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