СЕМІНАР
Обговорення Плану заходів щодо впровадження Національної рамки
кваліфікацій (НРК) в Україні на 2016-2020 рр.
5 липня 2016 р.
Місце проведення: зала засідань Ученої ради (ауд.355), Київський національний університет
ім. Тараса Шевченка, вул. Володимирська 60, м.Київ, Україна

Обґрунтування
НРК є ключовим компонентом реформи сфери підготовки кадрів в Україні. Рамку було затверджено у 2011
році, а План заходів щодо впровадження НРК охоплював період 2012-2015 рр. Попередній аналіз засвідчив,
що його не було виконано і на 20,0%. Передбачається ухвалення нового Плану на 2016-2020 рр. у рамках
програми реформ уряду «100 днів». Робочий варіант проекту Плану розроблявся за участю всіх
заінтересованих сторін. Під час семінару планується здійснити його презентацію та обговорення з метою
забезпечення належного розуміння всіма заінтересованими сторонами внесених пропозицій та очікувань від
кожної сторони стосовно наступних п’яти років. Після семінару планується завершення роботи над проектом
Плану та його подання у встановленому порядку до Кабінету Міністрів України на затвердження.

Час

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

9:00 – 9:15

Реєстрація учасників і привітальна кава

9:15 – 9:45

Привітальні та вступні промови
Вступна промова, цілі інтерактивного семінару, очікування
Лілія Гриневич, Міністр освіти і науки України
Леонід Губерський, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

9:45 – 11:00

План заходів щодо впровадження НРК на 2016-2020 рр. – презентація пропозицій.
Модератор:Тарас Фініков
Доповідачі: Сергій Мельник, Анатолій Гармаш, Аліна Чубко
Сергій Мельник, Результати вивчення думок заінтересованих сторін щодо формування
вітчизняної кваліфікаційної системи та їхніх пропозицій відповідного спрямування
Анатолій Гармаш, Приклад реалізації заходів Плану: формування Реєстру чинних
кваліфікацій (освітньо-кваліфікаційні рівні «кваліфікований робітник», «молодший
спеціаліст»)
Аліна Чубко, Презентація головної мети, структури, основних положень, напрямків та
засобів забезпечення реалізації Плану заходів щодо впровадження НРК в Україні на
2016-2020 роки
Сергій Мельник, Огляд зауважень та пропозицій заінтересованих сторін до проекту Плану

11:00 – 11:30

Перерва на каву

11:30 – 13:00

Пленарна сесія – Точки зору зацікавлених сторін
Модератор: Тарас Фініков
Міністерство освіти і науки: про національні освітні стандарти та децентралізацію
управління/автономію навчальних закладів – 10 хв.
Микола Кучинський, директор Департаменту професійно-технічної освіти,
Міністерство освіти і науки України
Міністерство економічного розвитку і торгівлі: про прогнозування потреби у професійних
кваліфікаціях – 10 хв.
Лариса Лісогор, Завідувач відділу Інституту демографії та соціальних
досліджень імені М.В.Птухи НАН України
Міністерство соціальної політики та Державна служба зайнятості: про офіційне визнання
неформальної освіти та інформального (спонтанного) навчання – 10 хв.
Наталія Василенко, Начальник відділу Департаменту ринку праці та зайнятості
Мінсоцполітики України
Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти: про законодавство – 10 хв.
Борис Чижевський, Завідувач секретаріату Комітету з питань науки і освіти
Верховної Ради України
Національна академія педагогічних наук України: про зміни в освітньому законодавстві –
10 хв.
Володимир Ковтунець, Заступник директора з наукової роботи Інституту вищої
освіти НАПНУ, позаштатний консультант Комітету ВРУ з питань науки і освіти
Роботодавці та професійні організації: про професійні стандарти та незалежне
оцінювання – 10 хв.
Родіон Колишко, Директор Департаменту з питань розвитку трудового
потенціалу та корпоративної соціальної відповідальності ФРУ
Сергій Панцир, Національний експерт проектів Ради Європи, експерт Центру
міжнародного приватного підприємництва (СІРЕ – Україна)
Вищі та професійні (професійно-технічні) навчальні заклади: про результати навчання в
системі освіти – 10 хв.
Юрій Рашкевич, Проректор національного університету «Львівська політехніка»
Василь Головінов, Голова Всеукраїнської асоціації працівників закладів ПТО
Українська асоціація студентського самоврядування
Олена Руснак, Голова Секретаріату Української асоціації студентського
самоврядування, Голова Національного студентського об’єднання експертів із
забезпечення якості освіти, Член Національної команди експертів із
реформування вищої освіти (HERE)
Робота над Інтерактивними картками – 20 хв.

13:45 – 15:00

Обід
Ресторан «Опанас», парк ім. Тараса Шевченко, вул. Терещенківська, 10

15:00 – 16:30

Робота над Інтерактивними картками – продовження роботи

16:30 – 17:00

Висновки та подальші дії
Ар’єн Дей, Європейський фонд освіти
Людмила Таценко, Британська Рада в Україні
Оксана Овчарук, Рада Європи
Аліна Чубко, Міністерство освіти і науки України

17:00 – 17:30

Заключна кава-пауза

