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ДИПЛОМ
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ТЕМА 2. «ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ (ДОШКІЛЬНА, СЕРЕДНЯ ТА
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА)»
Проекти та ініціативи молоді Харкова, з якими вони звертаються до
міської ради, орієнтовані на саморозвиток особистості та
підвищення галузевої грамотності у сферах фінансів, цифрового та
екологічного розвитку. З метою системного дослідження
затребуваного продукту, впровадження інноваційних навчальних
тем, налагодження комунікації між учасниками/-цями процесу
(молодь, педагоги, представники/-ці неформальної освіти, бізнесу) у
м. Харків створено Кластер неформальної освіти «Kharkiv EDU
Cluster» (далі – Кластер). Кластер працює за трьома напрямами.
1. Аналітика та трендвочінг (спостереження за трендами), в рамках
якого проводяться дослідження щодо освітніх потреб молоді, запиту
роботодавців та світових макротрендів на навички працівників/-ць.
Здійснюється моніторинг діяльності ринку неформальної освіти та
апробація інноваційних освітніх тем і форматів, які у подальшому
можуть поширюватись в формальній освіті.
2. Формування своєрідної екосистеми неформальної освіти:
проведення тематичних навчань з метою коригування змісту послуг,
розроблення та інформаційна підтримка новітніх освітніх продуктів.
3. Виховання аудиторії, що, в свою чергу, також місить три
компоненти:
а) співпраця зі школами – навчання цифровій, підприємницькій та
фінансовій грамотності, ознайомлення із основами системного
мислення, командоутворення, емоційного інтелекту, а також
попередження залежностей та мотивації до саморозвитку;
б) співпраця з вищими навчальними закладами, в рамках програми
«Training of Trainers» надаються розроблені Кластером та партнерами
методичні матеріали про навички, затребувані в майбутньому;
в) залучення активного населення через інформаційні кампанії у
соціальних мережах (проведення онлайн-марафонів, прямих ефірів,
інтерв'ю, онлайн-курсів, ведення блогів).

Завдяки роботі Кластеру проведено дослідження «Мапа професій
майбутнього», «Тренди ринку праці та освіти 2030», а також «Портрет
сучасних харківян», мета якого – визначення запитів молоді під час
працевлаштування та очікувань роботодавців. За результатами
дослідження напрацьовано відповідний інформаційний блок, який
Кластер та партнери інтегрували у свої навчальні програми.
Розроблено та впроваджено проект «EDU школа», завдяки якому
здійснюється апробація методик та форм роботи ринку
неформальної освіти, а також програму «Training of trainers для
менторів», в рамках якої проходить обмін кращими практиками
виховання молоді. Проведено перший Форум неформальної освіти.
Співпраця учасників/-ць ринку неформальної та формальної освіти,
місцевого бізнесу, громадських та молодіжних організацій, а також
підтримка органів місцевої влади допомагає побудувати єдину
комплексну систему навичок громадян/-нок на різних етапах їх
розвитку.
Гнучкість неформальної освіти дозволяє швидко реагувати на нові
світові виклики та інновації у формуванні необхідних навичок
особистості, посилити змістовність освітніх послуг.

Майстер-класи "Навички 21 століття"

КОНТАКТИ
Харківська міська рада, www.city.kharkov.ua
майдан Конституції, 7, м. Харків, Харківська обл., 61003
Телефон: +38 (057) 725 20 74; e-mail: ussmkharkiv@ukr.net

Проект "Платформа шкільного розвитку"

Автори практики, контактні особи:
Олексій ЧУБАРОВ, директор Департаменту у справах сім’ї,
молоді та спорту
Телефон: +38 (066) 338 86 38; e-mail: lexmarmaris@gmail.com
Кристина ЧЕРКАСОВА, виконавча директорка Кластеру
неформальної освіти
Телефон: +38 (095) 209 52 40
e-mail: christina.cherkasova@gmail.com

Додаткову інформацію з усіх питань конкурсу можна отримати за
тел.: 044 303 99 16 (внутрішні – 114; 156; 115); 044 590 47 76 або
yarovenkonp@minregion.gov.ua
olga.shevchuk@coe.int

Мінрегіон-Рада Європи-Програма «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні»

Погляди, викладені у цьому виданні, належать авторам і не обов’язково відображають позицію Ради Європи. Ця інформація є вільною для копіювання, перевидання та поширення по всій території України
всіма способами, якщо вони здійснюються безоплатно для кінцевого споживача і якщо при таких копіюванні, перевиданні та поширенні є обов’язкове посилання на суб’єкта майнового права на цю інформацію.
© РАДА ЄВРОПИ, червень 2021 р.

КЛАСТЕР НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ «KHARKIV EDU CLUSTER»

