
Всеукраїнський тиждень професійної освіти 
Заходи партнерів 

 
Дата/час 

проведення  
Назва заходу/учасники Зміст/суть заходу 

Міжнародна організація праці (МОП) 
 

26.11.2021  
 

14:00 год. 
 

Презентація онлайн курсів для закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти України за професіями: «Майстер з діагностики та налагодження 
електронного устаткування автомобільних засобів», «Кухар», «Електромонтер 
з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Кравець» 

Організатори та учасники:  

Міжнародна організація праці (МОП); 
педагогічні працівники/учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 
представники НМЦ ПТО, ДОН ОДА, інші зацікавлені учасники 
 
 

Презентація електронного контенту, 
розробленого експертами проєкту спільно з 
пілотними закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти Сумської, 
Херсонської, Запорізької, Рівненської 
областей 
 

Конфедерація роботодавців України 
 

25.11.2021 
 

14:00-15:30 

Вебінар «Формування регіонального замовлення на підготовку професійних 
кадрів на підставі об’єктивних даних про місцевий ринок праці»  
 
Організатори та учасники:  
Конфедерація роботодавців України, ГО «Інститут професійних кваліфікацій»; 
представники МОН, Ради національної безпеки і оборони, Комітету ВРУ з питань 
освіти, науки та інновацій, ДОН ОДА 
 
Посилання: 
https://zoom.us/j/92531697423?pwd=UWpQbHhSYTIvbGVycCtEaU5RaEh3Zz09 
 
Ідентифікатор конференції: 925 3169 7423 
Код доступу:  341500 
 

Презентація попередніх результатів 
впровадження пілотного дослідження у 
Одеській та Житомирській областях з 
ефективності формування регіонального 
замовлення на підготовку професійних 
кадрів на основі даних про регіональний 
ринок праці  



 
Німецько-Українська промислово-торговельна палата 

 
24.11.2021 
11:-12:00 

 

Семінар «Основи мехатроніки автомобілів»  
 
Організатори та учасники: Німецько-Українська промислово-торговельна палата; 
викладачі, майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-
технічної) освіти 
 
Посилання: 
 
https://us02web.zoom.us/j/85761329833 
 

Презентація курсу з підвищення кваліфікації 
для викладачів, майстрів виробничого 
навчання, фахівців 

Швейцарська фундація технічного співробітництва з розвитку «Свісконтакт» (Swisscontact) 
 

25.11.2021 
11:00-13:00 

 

Круглий стіл «Публічно-приватне партнерство як інструмент профтехосвіти» 
 
Організатори та учасники: ГО «Асоціація Інсталяторів Інженерних Систем»; 
Швейцарська фундація технічного співробітництва з розвитку «Свісконтакт» 
(Swisscontact); представники МОН, Мінекономіки, Мінрегіону 
 
Форма проведення: наживо 

Обговорення концепту нової професії 
«Інсталятор інженерних систем» 
 
 

АТ «Укрзалізниця» 
 

22.11.2021-
26.11.2021 

 
Онлайн-екскурсія на виробничий підрозділ «Моторвагонне депо Полтава» 
 
Організатори та учасники: 
Регіональна філія «Південна залізниця»  
АТ «Укрзалізниця», учнівська молодь, педагоги загальноосвітніх шкіл та закладів 
П(ПТ)О 
Платформа: 
 
https://www.facebook.com/pplt.poltava/ 
 

Популяризація робітничих професій 
залізничного транспорту, інтерв'ю з 
керівництвом моторвагонного депо 



22.11.2021 
11:00 

Круглий стіл «Актуальні питання соціального партнерства» 
 
Організатори та учасники: 
 
Регіональна філія «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», 
керівництво та представники учнівського самоврядування Знам’янського 
професійного ліцею 
 
Форма проведення: наживо 
 

Обговорення  питань: 
- стан ринку праці в регіоні, зокрема за 
гостродефіцитними робітничими професіями 
залізничного транспорту. 
- ефективні методи співпраці ліцею та 
регіональної філії «Одеська залізниця» АТ 
«Укрзалізниця» 

Міжнародна фундація виборчих систем в Україні (IFES Ukraine) 
 

24.11.2021 Онлайн тренінг з громадянської освіти  
 
Організатори та учасники:  
Міжнародна фундація виборчих систем в Україні (IFES Ukraine); 
педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
 

Ознайомлення педагогічних працівників 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти з сучасним розумінням громадянської 
освіти та їх підготовка до використання 
інтерактивних методів її викладання 

22.11.2021 
11:00 - 12:30 

Відкриття Тижня молоді в компаніях «Job Shadowing Week» 
 
Організатори та учасники: Центр «Розвиток Корпоративної соціальної 
відповідальності» та Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні; 
студенти закладів професійної та вищої освіти, роботодавці 
 
Посилання: 
 
https://www.facebook.com/CareerHubUkraine 
 

Презентація особливостей діяльності 
компаній-роботодавців, огляд офісних та 
виробничих приміщень, успішні історії 
кар’єрного зростання, поради щодо майбутньої 
роботи. 

26.11.2021 
10:00 - 12:00 

Підсумкова зустріч програми Тиждень молоді в компаніях «Job Shadowing 
Week» 

Організатори та учасники: Центр «Розвиток Корпоративної соціальної 
відповідальності» та Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні;  
студенти закладів професійної та вищої освіти, роботодавці 
Посилання: 

https://www.facebook.com/CareerHubUkraine 

Підведення підсумків Тижня молоді в 
компаніях «Job Shadowing Week». Огляд 
найважливіших заходів  



АрселорМіттал Кривий Ріг 

22.11.2021 

10:00-11:30 

Вебінар «Магія сталі» та знайомство з можливостями стажування на 
підприємстві 

Організатори та учасники:   

представники АрселорМіттал Кривий Ріг;  

студенти, викладачі закладів професійно-технічної освіти 

Платформа: 
ZOOM  
 
Посилання: 

https://cutt.ly/QTbyk0f 

Ознайомлення з виробничими процесами ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» від видобутку 
залізної руди до виготовлення металопрокату, 
основними підрозділами, обладнанням, 
професіями, можливостями для студентів та 
молоді   

24.11.2021 
 

Teacher Pro 

Організатори та учасники:   

представники АрселорМіттал Кривий Ріг;  

викладачі закладів професійно-технічної освіти, носії професій 

Форма проведення: наживо  

Виробнича екскурсія з метою 
ознайомлення викладачів професійної 
(професійно-технічної) освіти з основними 
виробничими потужностями ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» 

26.11.2021 

15:00 – 16:30 

День профорієнтації з АрселорМіттал Кривий Ріг 

Організатори та учасники:   

представники АрселорМіттал Кривий Ріг;  

студенти, викладачі закладів професійно-технічної освіти 

Платформа: 
ZOOM  
 
Посилання: 
https://cutt.ly/9TbyFM1 

Вебінари з фахівцями підприємства про 
кар’єрні можливості, як написати резюме та 
стати ідеальним кандидатом на вакансію мрії 

 


