Міністерство
освіти і науки
України

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ТА ПІДГОТОВКА
РОБІТНИЧИХ КАДРІВ: СПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ
УКРАЇНИ
ПОЛІТИЧНИЙ ФОРУМ ВИСОКОГО РІВНЯ
Готель «Хілтон», Київ, 3 квітня 2017 року

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
День перший, понеділок 3 квітня 2017 року
19:00

Офіційна вечеря у готелі «Хілтон»

День другий, вівторок 4 квітня 2017 року
У Європі професійну освіту і навчання (ПОН) вважають життєво необхідною складовою для
покращення
ефективності
виробництва,
стимулювання
економічного
розвитку
та
конкурентоспроможності, зниження рівня безробіття та інтеграції економічно вразливих груп
населення у суспільство. Професійна освіта в Україні може відігравати важливу роль у
соціально-економічному та регіональному розвитку, економічному зростанні та впровадженні
інновацій, особливо у нинішніх умовах децентралізації повноважень на рівні регіональних та
місцевих органів влади. Для вироблення належних рішень щодо покращення іміджу,
привабливості та актуальності ПОН потрібно покращити співпрацю на усіх рівнях та серед усіх
дійових осіб. Сильне керівництво, міжміністерська та багаторівнева співпраця, а також добрі
здібності регіональних органів влади та інших зацікавлених сторін мають визначальне значення
для успіху децентралізації у сфері професійної освіти.
Очікуваним результатом цього політичного форуму є зрушення у напрямку децентралізації
професійно-технічної освіти завдяки вивченню існуючого досвіду та реалізації необхідних
заходів у тих галузях, що потребують прискорення.
09:15–10:15
10:15–10:55

Реєстрація учасників
Вітальна кава
Відео-презентація та вітальне слово фасилітатора конференції
Відкриття конференції та панельна дискусія І

11:00–12:00

Загальний огляд ситуації: роль людського капіталу у соціальноекономічному та регіональному розвитку України

01

Володимир Гройсман, Прем'єр-міністр України
Томас Фреллесен, заступник Голови Представництва Європейського
Союзу в Україні
Лілія Гриневич, Міністр освіти і науки України
Мадлен Щербан, директор Європейського фонду освіти
Павло Штутман, член Президії Ради Федерації роботодавців України
Сергій Коваленко, Перший заступник Голови Кіровоградської ОДА
Світлана Михалко, директор Державного професійно-технічного
навчального закладу «Чернігівське вище професійне училище
побутового обслуговування»
Геннадій Зубко, Віце-прем’єр-міністр України – Міністр регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Учасники панельної дискусії обговорюватимуть, яким чином механізми
багаторівневого управління можуть зробити децентралізацію ПТО
ефективною і допомогти узгодити систему із національним, регіональним та
соціально-економічним розвитком. Вони також розглянуть можливості
сприяння цьому процесу з боку ЄС.
Панельна дискусія ІІ
Роль децентралізованої системи професійної освіти: як зробити ПОН
інноваційною та привабливою в умовах децентралізації?
Учасники панельної дискусії обговорюватимуть національні та регіональні
очікування, а також заходи, яких необхідно вжити для створення актуальної,
привабливої та досконалої системи професійної освіти і навчання.
Мадлен Щербан, директор Європейського фонду освіти
Віктор Іванкевич, державний секретар Міністерства соціальної політики
України
Олександр Співаковський, перший заступник Голови Комітету з питань
науки і освіти Верховної Ради України
12:00–13:20

Тетяна Озерова, директор Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА
Алін-Адріан Ніка, член Комісії з питань соціальної політики, освіти,
зайнятості, наукових досліджень та культури, Європейський комітет
регіонів
Василь Кремень, президент Національної академії педагогічних наук України
Станіслав Сташевський, перший віце-президент Будівельної палати
України
Сергій Рибак, голова Громадської організації «WorldSkills Ukraine»
Запитання та відповіді
Представлення паралельних семінарів у малих групах, Анастасія Фетсі,
керівник операційного відділу ЄФО

13:20–14:30

Загальне фото та обід

14:30–16:00

Покращення іміджу, привабливості, актуальності та інноваційності
професійної освіти в Україні: робота у чотирьох малих групах на основі

02

практик країн-членів ЄС
Завданням цих семінарів є надихнути учасників практиками різних країнчленів ЄС та обговорити основні системні проблеми та рекомендації щодо їх
вирішення, визначені у Зеленій книзі децентралізації ПТО в Україні, а також
запропонувати наступні кроки.
Підгрупа А: Ефективне багаторівневе управління: роль регіональних рад
професійної освіти
Зала «Даллас»
Головує: Хосе Мануель Гальвін Аррібас, ЄФО
Доповідь Ільдіко Патакі, регіонального координатора Національного
центру технічної та професійної освіти і навчання, Румунія
Підгрупа В: Реформування мережі ПТНЗ: можливість створення центрів
передового досвіду професійної освіти і навчання
Зала «Сан-Франциско І»
Головує: Марґарета Ніколовська, ЄФО
Доповідь Петера ван Ейсселмейдена, дирекція професійної освіти та
освіти дорослих Міністерства освіти, культури та науки Нідерландів
Підгрупа С: Багатоканальне фінансування для підтримки розвитку
професійної освіти: податки та пільги для заохочення роботодавців до
залучення у професійну освіту
Зала «Нью-Йорк»
Головує: Сірія Тауреллі, ЄФО
Доповідь Карін Сессон-Жійо, керівника Департаменту з питань
робітничих кадрів, навчання, та розробки кваліфікацій в автомобільному
секторі, ANFA, Франція
Підгрупа D: Управління інноваціями у професійній освіті
Зала «Сан-Франциско ІІ»
Головує: Піріта Вуорінен, ЄФО
Доповіді Моніки Мотт, Kultur Kontact, Австрія, та Володимира Іванова,
директора Центру розвитку бізнес-технологій, Україна
Доповіді підгруп на пленарній сесії
Закриття: професійна освіта сприяє зростанню української економіки та
підвищенню рівня зайнятості
Учасники обговорення:
16:00–16:50

Лілія Гриневич, Міністр освіти і науки України
Павло Штутман, член Президії Ради Федерації роботодавців України
Петер Ваґнер, директор Групи підтримки України Генерального
директорату Європейської Комісії з питань сусідства та розширення
Мадлен Щербан, директор ЄФО
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