Всеукраїнський тиждень професійної освіти
Державний центр зайнятості (регіональні відділення)
Дата/час
проведення

Організатор

Назва заходу/учасники

Зміст/суть заходу

22.11.2021
11.00

Полтавський
ЦПТО

Онлайн екскурсія по ЦПТО: «Вас вітає Полтавський центр професійно-технічної
освіти ДСЗ»

Віртуальна екскурсія закладом
та кваліфікована професійна
консультація для тих, хто бажає
отримати професію

Учасники:
учнівська молодь, педагогічні працівників загальної середньої та професійної
(професійно-технічної) освіти
Посилання:
https://us04web.zoom.us/j/75934300056?pwd=VTZtcE1RS3JVNGRqTm5vV21XUzdXZz0
9
Ідентифікатор конференції: 759 3430 0056
Код доступу: 12345
22.11.2021
9:00

Донецький
обласний центр
зайнятості

Онлайн захід «Руйнуємо стереотипи»

Показ відеороликів

Учасники:
Безробітні громадяни, учні 9 класів ЗЗСО
Посилання:
https://us04web.zoom.us/j/73020723300?pwd=SVlERmxVOXVuaXI1enJ0NkZlYllGZz09

22.11.2021
11:00-12:00

Луганський ЦПТО Акрилова заливка в техніці Fluid-art «Новорічний декор». Майстер-клас від
майстрині виробничого навчання Світлани Леонідівни Радченко
Учасники:
Клієнти служби зайнятості
Посилання:
https://www.facebook.com/events/259798626126105?ref=newsfeed

Популяризація
робітничих
професій
будівельного
напряму. Малювання рідким
акрилом.
Змішування
компонентів і матеріалів, їх
взаємодія породжує унікальні
роботи, які стануть креативним
подарунком на новорічні свята
чи предметом декору у власній
оселі

23.11.2021

м.Київ

12:45

Soft skills - основа успішної кар’єри
Учасники:
Учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти
Посилання:
https://us04web.zoom.us/j/73224133667?pwd=QlRPSzlaT1dTWjlBaFN3NDNaYVYvUT09
Ідентифікатор конференції: 732 2413 3667
Код доступу: Jb3QfC

23.11.2021
12:00

23.11.2021

Волинський
обласний центр
зайнятості
Горохівська
районна філія
Волинського
обласного центру
зайнятості

Тренінг щодо
господарства

популяризації

актуальних

професій

у

сфері

сільського

Учасники:
Учні, педагогічні працівники ЗЗСО
Посилання:
https://us05web.zoom.us/j/88923662069?pwd=MnRSd0hsMnhjTTlFNzJaUlBxY0M5UT09

Сумський ЦПТО Онлайн майстер - клас за професією: «Манікюрник»
Учасники:
Особи, які знаходяться на обліку у центрі зайнятості
Посилання:
https://us04web.zoom.us/j/6232919044?pwd=RUgwRnZQb2FMQWVFTDhscWZoOGl4Zz
09

Знайомство зі світом професій з
використанням
анімаційних
відеороликів
профорієнтаційного
спрямування,
популяризація
актуальних
професій в сфері сільського
господарства,
презентація
професії «бджоляр» за участі
Загоруйко Надії, завідувачки
технологічного
відділення
Горохівського
коледжу
Львівського
національного
аграрного університету

Парафінотерапія та спа-послуги

Ідентифікатор конференції: 623 291 9044
Код доступу: i9DWf3
23.11.2021
10:30

Миколаївський
Вебінар: Ремесники, кулінари та світлі голови
обласний центр
Учасники:
зайнятості
Снігурівська філія Майстри Снігурівського професійного ліцею, учні 8-10 класів ЗЗСО
ОЦЗ
Посилання:

Презентація
Снігурівського
ліцею

професій
професійного

https://zoom.us/j/4645181337?pwd=dDhDUHdHNGpaWVUyVHZBaG1Vd1YxUT09
Ідентифікатор конференції: 4645181337
Код доступу: 23112021
23.11.2021

Львівський ЦПТО Онлайн екскурсія по ЦПТО: демонстрація фільму про навчальний заклад

10:00

Учасники:

Презентація
навчального закладу

професій

Зареєстровані безробітні, шкільна молодь
Посилання:
https://us04web.zoom.us/j/3700480480?pwd=a1RmdEtYSVp2Znh3bVBYdnE2MkxkZz09
Ідентифікатор конференції: 370 048 0480
Код доступу: 2021
23.11.2021

Херсонський
обласний центр
зайнятості

Вебінар «Люди яких професій потрібні моєму місту, моїй країні? Чи відповідає
мій вибір потребі?»
Учасники:
Учні 9-10 класу ЗЗСО №51

23.11.2021
14:00

Житомирський
міський центр
зайнятості

Вебінар «Перспектива завтрішнього дня - робітничі професії», із залученням
ЗП(ПТ)О та використанням відеоматеріалів про місцеві виробничі підприємства
Учасники:
Учні 9-11 класів ЗЗСО Тетерівської ОТГ

Інформування про ринок праці
міста, про актуальні професії,
ознайомлення з навчальними
закладами, де можна отримати
робітничу професію
Популяризація
напрямків
професійної
(професійнотехнічної) освіти, спілкування
із представниками ЗП(ПТ)О;
ознайомлення із робітничими
професіями, актуальними для

Посилання:
https://zoom.us/j/98881020905?pwd=NHF1czcxOEJ5RU95V3g1UUpoRXZpUT09

місцевого
ринку
праці,
перегляд відеоматеріалів про
ринкоутворюючі ПОУ

Ідентифікатор конференції: 988 8102 0905
Код доступу: xLJ4zY
23.11.2021
11:00-14:00

Харківський ЦПТО Онлайн економічні екскурсії до Харківського ЦПТО ДСЗ учнів випускних класів
ЗЗСО Харківського регіону
Учасники:

Ознайомлення з
сучасними
робітничими
професіями,
підняття престижу робітничих
професій

Учні 9-11 класів ЗЗСО
Посилання:
https://us02web.zoom.us/j/82302815245?pwd=Mkw4Y0FocEx4am1LWjBPWjhRc0h2Zz09
23.11.2021
11:00

Мелітопольський
міськрайонний
центр зайнятості
(Запорізька
область)

Онлайн-захід «PROFI-тренди: на крок ближче до реалій майбутнього»
Учасники:
Учнівська молодь старших класів ЗЗСО, за участю ДНЗ «Мелітопольський
багатопрофільний центр професійно-технічної освіти»

Інтерактив щодо важливості
професійного
вибору,
презентація
робітничих
професій, онлайн-прогулянка
до
«ковальні»
робітничих
кадрів

Посилання:
https://us04web.zoom.us/j/5792363635?pwd=YWxOWXRKdllvQjNXS3RBS2M5NmVmQ
T09

23.11.2021
10:00

Рівненський
ЦПТО

Ідентифікатор конференції: 579 236 3635
Код доступу: 8038
Онлайн захід «Естафета профмайстерності»
Учасники:
Зайнята і незайнята молодь
Посилання:
https://us04web.zoom.us/j/73536092022?pwd=bkNXYWx3MlZmTUt2c0VGTXNPS1NhQT
09

Проведення в онлайн форматі
майстрами Рівненського ЦПТО
ДСЗ
майстер-класів
за
професіями:
Перукар (перукар-модельєр)

Ідентифікатор конференції: 735 3609 2022
Код доступу: HcB6RG
24.11.2021

Одеський ЦПТО

14:00

Онлайн презентація ДНЗ «Одеський центр ПТО ДСЗ»
Учасники:
Зареєстровані безробітні м. Одеса
Посилання:

Ознайомлення
учасників
заходу з можливостями та
перевагами
навчання,
підвищення кваліфікації та
перепідготовки
в
ДНЗ
«Одеський центр ПТО ДСЗ»

https://us04web.zoom.us/j/78201459962?pwd=d1JSVWlmVEFlMkM2NXJtRlFwcjhIdz09
Ідентифікатор конференції: 782 0145 9962
Код доступу: 12345678
24.11.2021
14.00

Полтавський
ЦПТО

Онлайн майстер - клас за професією швачка: «Технологія виготовлення еко –
сумки»
Учасники:
Усі бажаючі, які зареєструвалися на майстер-клас
Посилання:
https://us04web.zoom.us/j/76324904495?pwd=Nm1mWHJPYm5oTmV4SlhnQlc2cERvUT0
9

24.11.2021
11.00-13.00

Донецький ЦПТО

Ідентифікатор конференції: 763 2490 4495
Код доступу: 12345
Онлайн-батл випускників за професією «Перукар»
Учасники:
Слов’янський, Краматорський, Дружківський, Костянтинівський, Добропільський ЦЗ,
користувачі сторінок в соціальних мережах
Посилання:
https://fb.me/e/1bG0flsJ7

Перша складова майстер-класу,
який передбачає два етапи:
покрокове виготовлення
еко – сумки з екологічно
чистого
матеріалу.
Це
господарська сумка, що з
легкістю
замінить
поліетиленові пакети та буде
слугувати набагато довше в
домашньому господарстві;
розпис виготовленої сумки
акриловими
фарбамистворення власного дизайну.
Змагання з різних технік
перукарського мистецтва. Дасть
можливість надати учасникам
заходу впевненості в отриманні
нових
можливостей
для
власного
розвитку
та
успішності. Посилить місію
Центру
продемонструвавши
професіоналізм викладацького
складу

24.11.2021
11.00-12.00

Луганський
ЦПТО

Онлайн-майстер-клас «Обираємо взуття для «Попелюшок» і не тільки». Поради
від майстрині виробничого навчання Юлії Олександрівни Шамрай
Учасники:
Клієнти служби зайнятості
Посилання:

Популяризація
робітничих
професій
торговельного
напряму. Актуальне питання як
підібрати взуття за розміром,
матеріалом та моделлю, як
правильно підібрати догляд за
ним

https://www.facebook.com/events/309179057492279/?ref=newsfeed
24.11.2021
10.00

Рівненський
ЦПТО

Онлайн захід «Естафета профмайстерності»
Учасники:
Зайнята і незайнята молодь

Проведення в онлайн форматі
майстрами Рівненського ЦПТО
ДСЗ
майстер-класів
за
професіями:
Коваль ручного зварювання

Посилання:
https://us04web.zoom.us/j/75838287422?pwd=S3Y2UFRnczVkWUJDeUQ3Q2k4NXZWQ
T09
Ідентифікатор конференції: 758 3828 7422
Код доступу: 0miMFT
24.11.2021
16.00

НовоградВолинський
міський центр
зайнятості

Ознайомлення із сучасними
вимогами
роботодавців
до
кандидатів на вакантні робочі
Учасники:
місця; оволодіння знаннями
Група «Муляр, монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, самопрезентації:
як
бути
електрозварник ручного зварювання» (3 курс) та група «Верстатник деревообних затребуваним? Ознайомлення із
поняттям «Soft skills».
верстатів, столяр будівельний» (3 курс) ДНЗ «Новоград-Волинське ВПУ»
Онлайн-тренінг «Кваліфікований робітник - впевнене майбутнє»

Посилання:
https://meet.google.com/cer-sego-gwz

25.11.2021
10.00

Львівський
обласний центр
зайнятості

Вибір і успішна реалізація в професійній кар’єрі
Учасники:
Учнівська молодь
Посилання:

Ознайомлення з актуальними
робітничими професіями у
кожній професійній сфері (за
предметом праці Клімова) на
прикладах відомих людей, котрі
здобули професійно-технічну
освіту і стали успішними

https://us05web.zoom.us/j/81435224913?pwd=bVM0TjFrV2xKUENMOVpvVTROZUwzZ
z09
Ідентифікатор конференції: 814 3522 4913
Код доступу: 251121
25.11.2021

Сумський ЦПТО

Онлайн екскурсія по ЦПТО
Учасники:

Відеофільм
навчального
професій»

«Презентація
закладу
та

Особи, які знаходяться на обліку у центрі зайнятості
Посилання:
https://us04web.zoom.us/j/6232919044?pwd=RUgwRnZQb2FMQWVFTDhscWZoOGl4Zz
09
Ідентифікатор конференції: 623 291 9044
Код доступу: i9DWf3
25.11.2021
10:00

Херсонський
ЦПТО

Онлайн екскурсія по Херсонському ЦПТО
Учасники:
усі категорії
Посилання:
https://bit.ly/3wQDrmu

Презентація
матеріально-технічної
Херсонського ЦПТО

бази

25.11.2021

Львівський ЦПТО Онлайн Майстер - клас за професією: Манікюрник

10:00

Учасники:
Зареєстровані безробітні, шкільна молодь

Презентація роботи з виконання
французького
манікюру
майстром
виробничого
навчання

Посилання:
https://us04web.zoom.us/j/3700480480?pwd=a1RmdEtYSVp2Znh3bVBYdnE2MkxkZz09

25.11.2021

Херсонський
ЦПТО

Ідентифікатор конференції: 370 048 0480
Код доступу: 2021
Онлайн майстер - клас за професією: «Швачка»
Учасники:

Демонстрація
можливостей
навчання у ЦПТО за цією
професією

безробітні, молодь, самозайняті особи, роботодавці
Посилання: (запис)
https://youtu.be/ZXvGMX-zDMY
25.11.2021
13:00

Хмельницький
обласний центр
зайнятості

Профорієнтаційний урок «Зроби свій вибір правильно»
Учасники:
Учні 11 кл. Кам'янець-Подільської ЗССО № 15
Посилання:
Meet.google.com/ypx-aqby-xzg

25.11.2021
10:00

Миколаївський
обласний центр
зайнятості
Новобузька філія
ОЦЗ

Інтерактивний ігровий захід ТУРАГЕНСТВО ПРОФЕСІЙ «ОБИРАЙ З НАМИ!»
ТОП – 5 робітничих професій!»
Учасники:
Учнівська молодь Софіївської, Вільнозапорізької, Новобузької ОТГ, вчителі,
методисти, батьки; представники Андріївського ПТУ - 42 Баштанського району

Інформування про ринок праці,
перспективи його розвитку,
ознайомлення з правилами
вибору професії, платформою
для
профорієнтаційного
тестування

Посилання:
https://us02web.zoom.us/j/5960799275?pwd=S25QS3VEQ2ZWdTFTWmFBUVZpSkNrZz
09
Ідентифікатор конференції: 5960799275
Код доступу: 123456
25.11.2021
10:00

ІваноФранківський
ЦПТО

Онлайн екскурсія по ЦПТО
Учасники:
Безробітні, що перебувають на обліку в філіях Івано-Франківського ОЦЗ

25.11.2021
10:00

Посилання:
https://meet.google.com/ccx-gpeu-fvr
Дніпропетровськи Майстер-класи за професіями:
- Електрогазозварник
йЦПТО
- Касир (в банку)
- Продавець непродовольчих товарів

Ознайомлення із напрямами
діяльності,
матеріальнотехнічною базою, пріоритетами
розвитку

Проведення майстер-класів

Учасники:
Базові ЦЗ регіону (безробітні)
Посилання:
https://us05web.zoom.us/j/9125800120?pwd=MExYYzMvUmZaMEpZdXRVU1l4UmlNZz0
9
Ідентифікатор конференції: 912 580 0120
Код доступу: 2411
25.11.2021

Харківський
ЦПТО

Економічна екскурсія до Харківського ЦПТО ДСЗ безробітних осіб з участю у Ознайомлення з навчальною
базою, обладнанням, орієнтація
майстер – класах
на професійне навчання за
Учасники:
робітничими професіями
Безробітні особи з числа молоді

25.11.2021
10:00

Рівненський
ЦПТО

Презентація освітніх послуг Рівненського ЦПТО ДСЗ

Презентація освітніх послуг

Учасники:
Зайнята і незайнята молодь
Посилання:
https://us04web.zoom.us/j/77759180012?pwd=WnJ2RmFhajMyTmN6aEhDSTJ3REpTZz09
Ідентифікатор конференції: 777 5918 0012
Код доступу: mRn3aP
25.11.2021

Одеський ЦПТО

14:00

Онлайн профорієнтаційний захід «Вибери свою майбутню професію»
Учасники:
Учні 9-11 класів ЗЗСО м. Одеса

Ознайомлення
майбутніх
випускників шкіл з перевагами
та перспективами оволодіння
робітничими професіями

Посилання:
https://us04web.zoom.us/j/2493424147?pwd=VkFIdXVsVTcwNGc1L1dYN3JEY0x4QT09
Ідентифікатор конференції: 249 342 4147
Код доступу: 12345678
25.11.2021
10:00

ІваноФранківський
ЦПТО

Онлайн майстер - клас «Робота на РРО з використанням сканерів штрих кодів»
для професії продавець непродовольчих товарів
Учасники:
Здобувачі освіти групи ПМ-17
Посилання:
https://meet.google.com/acd-ifks-ujd

Ознайомлення
здобувачів
освіти із роботою сучасних РРО
та сканерів штрих кодів

25.11.2021
10:00

25.11.2021
10:00

Закарпатський
Засідання клубу
обласний центр
Учасники:
зайнятості
Рахівська районна Учнівська молодь
філія
Донецький ЦПТО

Онлайн екскурсія майстернями ЦПТО та Гурман-шоу професій
Учасники:
Базові ЦЗ регіону (безробітні)
Посилання:
https://us04web.zoom.us/j/7361017409?pwd=U0Q4QkQxYU5DN2gyb3NHUit1Z1pNQT09
Ідентифікатор конференції: 736 101 7409
Код доступу: 8kwBWP

Популяризація
професійної
освіти на сучасному ринку
праці,
ознайомлення
з
нинішніми
підходами
професійного самовизначення
та
побудови
професійного
майбутнього
Підбірка відео професій ЦПТО.
Епізод 1 Кухар. «Гра в
кальмара»

