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Довідкова інформація  
 

Модернізація освіти загалом та зокрема сфери професійно-технічної освіти є важливим етапом процесу 

приєднання України до Європейського Союзу. Таким чином, національні органи влади розпочали 

реалізацію низки реформ у законодавчій сфері, впровадження яких передбачає також, з-поміж іншого, 

оптимізацію та раціоналізацію мережі навчальних закладів ПТО в країні.  

Застосування методології «PRIME» допомагає особам, відповідальним за ухвалення рішень, окреслити 

та реалізовувати політичні заходи, які насправді гарантують успіх. Першочерговою метою впровадження 

методології «PRIME» в Україні є сприяння державним органам влади в пошуку найкращого плану дій у 

світлі можливостей та ризиків, що постають у зв’язку з такими напрацюваннями законодавчого 

характеру. Друга мета цього процесу полягає в забезпеченні розвитку потенціалу його учасників 

(інституцій та осіб) щодо проведення оцінювання впливу політичних заходів та ухвалення обґрунтованих 

рішень. 

Упродовж року, що передував проведенню заключної конференції  в Києві, в рамках проекту «PRIME» до 

розробки варіантів заходів для оптимізації мережі навчальних закладів ПТО, визначення критеріїв успіху 

та оцінювання прогнозованого впливу таких заходів було залучено ключову групу спеціалістів-практиків,  

осіб, відповідальних за ухвалення рішень, та зацікавлених сторін – представників міста Києва, а також 

Вінницького та Дніпропетровського регіонів. Така робота базувалася на результатах базового аналізу, 

проведеного із застосуванням структурованих консультацій. Діяльність за проектом «PRIME» також 

базувалась на робочих візитах до навчальних закладів ПТО в регіонах. 

На заключній конференції в Києві буде представлено проміжні результати реалізації проекту «PRIME» в 
Україні: багатовимірний сценарій заходів, що передбачає інтервенції у сфері фінансування, кадрової 
політики, мережі навчальних закладів, законодавства та комунікацій; відбір критеріїв для оцінювання 
потенційних ризиків та вигод; аналіз ймовірного впливу заходів.  

Метою цієї зустрічі є підведення підсумків за результатами проекту «PRIME» упродовж першої половини 
дня та підготовки підґрунтя для Етапу 3 протягом другої половини дня. Етап 3 буде присвячено 
забезпеченню функціональності сценарію заходів через зосередження на питаннях щодо вартості 
реалізації та потенційних джерел фінансування. 
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Порядок денний  

Середа, 16 вересня 2015 року, з 19:00 до 21:30 - Вітальна вечеря (інформацію щодо 

ресторану буде надано пізніше) 

ЧАСТИНА I 
Прогнозування впливу реформ у сфері професійно-технічної освіти  
(проект «PRIME»):  

Результати оцінювання прогнозованого впливу  

09:15 – 09:30 Реєстрація учасників та вітальна кава  

09:30 – 10:00  Привітання та вступні промови  

   Ар’єн Вос, Заступник керівника операційного відділу, ЄФО  
   Павло Полянський, Заступник Міністра освіти і науки України   
   Представництво Європейського Союзу в Україні  

10:00 - 10:45 Консультації та результати діяльності за проектом «PRIME»: коментарі 
та очікування представників регіонів  

Представники Дніпропетровського та Вінницького регіонів, а також 
міста Києва  

10:45 - 11:30 Презентація та обговорення результатів оцінювання прогнозованого 
впливу заходів  

Команда проекту «PRIME» та регіональні представники  

11:30 – 11:45 Перерва на каву  

11:45 – 12:30 Презентація та обговорення результатів оцінювання впливу заходів за 
методологією «PRIME»  

Команда проекту «PRIME» та регіональні представники 

12:30 – 14:00  Обід  

ЧАСТИНА II Етап 3: Реалізація сценарію за методологією «PRIME» - фінансування  

14:00 – 14:30 Представлення питання фінансування як операційного аспекту 
реалізації сценарію за методологією «PRIME»  

Команда проекту «PRIME»  

14:30 - 15:30 Обговорення «за круглим столом» питань щодо обсягів, пов’язаних 
питань та очікувань, що стосуються фінансового аспекту реалізації 
сценарію за методологією «PRIME» та Етапу 3 

15:30 - 16:00 Перерва на каву  

16:00 – 17:00 Підсумки та подальші кроки  

ЄФО, Міністерство освіти і науки України та Представництво  
Європейського Союзу в Україні 

 


