
План заходів Всеукраїнського тижня професійної освіти  
 

Понеділок 
22.11.2021 

Вівторок 
23.11.2021 

Середа 
24.11.2021 

Четвер 
25.11.2021 

П’ятниця 
26.11.2021 

10:00-11:00 
 
Відкриття Всеукраїнського 
тижня професійної освіти  
«Можливості професійної 
освіти XI століття» 
 
 
 
 
Спікери:  
Представники Офісу 
Президента України, ВРУ, 
МОН, Федерації 
роботодавців України 
 
Зміст заходу: 
Презентація законопроєкту 
«Про професійну освіту та 
професійне навчання» та 
інформування про хід 
реформи професійної 
(професійно-технічної) освіти 
 
Трансляція: на Facebook та 
Youtube-каналі МОН 
 

10:00-11:00 
 
Відкриття Програми ЄС 
ЕРАЗМУС+ 2021-27 для 
сфери професійної та 
фахової передвищої освіти 
України: Пріоритети 
зеленої та цифрової 
трансформації 
 
Спікери:  
Представники МОН, Офісу 
ЕРАЗМУС+ в Україні, 
Команди підтримки 
реформ МОН 
 
Зміст заходу: 
Презентація  напрямів 
Програми ЕРАЗМУС+, 
доступних для участі 
представників сфери 
професійної (професійно-
технічної) і фахової 
передвищої освіти України, 
та пріоритети Програми; 
поради щодо шляхів 

10:00-11:30  
 
Професії в секторі 
енергоефективності – 
тренд сьогодні і на 
майбутнє! 
 
 
 
 
Спікери:  
Представники МОН, 
експерти проєкту GIZ 
«Просування 
енергоефективності та 
імплементації 
Директиви ЄС з 
енергоефективності в 
Україні», ГО «Школа 
Енергоефективності»; 
 
Зміст заходу: 
Квест відеороліків за 
тематикою 
енергоефективності 
 

10:00-11:30 
 
Вебінар щодо організації 
дистанційного та 
змішаного навчання у 
закладах професійної 
(професійно-технічної) 
освіти 
 
 
Спікери:  
Представники МОН, 
експерти Програми ЄС 
«EU4Skills: кращі навички 
для сучасної України», 
проєкту Міжнародної 
організації праці «E-ПТО 
України: безперервність 
навчання в умовах COVID-
19», проєкту EDUP 
«Публічно-приватне 
партнерство для 
поліпшення сантехнічної 
освіти в Україні»; 
громадської спілки 
«Національне галузеве 

12:00-14:00 
 
Майстерня з профорієнтації  

 
 
 
 
 
 
 

Спікери:  
Представники МОН, 
Державного центру 
зайнятості, Інституту 
модернізації змісту освіти, 
експерти Програми ЄС 
«EU4Skills: кращі навички 
для сучасної України»,  
Центру «Розвиток 
Корпоративної соціальної 
відповідальності» 
 
Зміст заходу: 
Презентація національних 
проєктів з профорієнтації та 
популяризації професійної 



пошуку партнерів та 
розробки проєктних ідей 
 
Трансляція: на Facebook та 
Youtube-каналі МОН 
 

Трансляція: на Facebook та 
Youtube-каналі МОН 

партнерство в легкій 
промисловості України 
«Фешн Глобус Юкрейн» 
 
Зміст заходу: 
Презентація 
посібників/підручників,  
презентація онлайн курсів, 
презентація застосунку для 
мобільного телефону  
 
Трансляція: на Facebook та 
Youtube-каналі МОН 
 

(професійно-технічної) 
освіти. 
Презентація концепції 
профорієнтації в Новій 
українській школі 
 
Трансляція: на Facebook та 
Youtube-каналі МОН 
 

 


