
Час Опис Локація
09:30–
10:00

Реєстрація учасників панельної дискусії в режимі відеоконфе-
ренції онлайн

10:00–
11:30

Відкриття «Дня кар’єри ЄС». Панельна дискусія: онлайн
Панельна дискусія: «Професійний розвиток та європейська 
інтеграція»
Спікери:
Олексій Нестуля, ректор Полтавського університету економіки і 
торгівлі
Світлана Нестуля, депутат Полтавської міської ради, директор 
Навчально-наукового інституту лідерства Полтавського універси-
тету економіки і торгівлі
Ковальська Віта, директор Департаменту освіти і науки Полтав-
ської обласної державної адміністрації 
Громцева Світлана, директор Комунальної установи «Обласний 
молодіжний центр»
Катерина Клавдієва, директор Полтавського обласного центру 
зайнятості
Рута Юргеліонієн, керівник відділу міжнародних зав’язків 
Утенівської колегії/ Утенівського університету прикладних наук 
(Литва) , інституційний Еразмус+ координатор  
Гардер Наталія, менеджер по роботі з персоналом ТОВ «Епі-
центр К»
Антонюк Лілія, національна координаторка Ініціативи «Посли 
європейської молоді» в Україні
Симоненко Надія, посолка європейської молоді з 2018 року
Шелест Тетяна, посолка європейської молоді з 2020 року

онлайн

12:00-
14:00 Ярмарок вакансій

Полтавський 
університет еко-
номіки і торгівлі, 

м. Полтава, 
вул. Коваля, 3, 
хол 2 поверх

Програма 
«День Кар’єри ЄС онлайн»

20 жовтня 2021 року

Місце проведення: Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
м. Полтава, Коваля 3.



Представництво Європейського Союзу в Україні 
Адреса: вул. Володимирська, 101, 01033 Київ, 
Україна
тел:  +38 044 39 08 010, факс: +38 044 39 08 015
e-mail delegation-ukraine@eeas.europa.eu 
https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk
https://twitter.com/EUDelegationUA
https://www.youtube.com/channel/
UCupf5CJm7OjcTqB3yFhhzwQ

Європейський Союз складається з 28 дер-
жав-членів та їхніх народів. Це унікальне політич-
не та економічне партнерство, засноване на 
цінностях поваги до людської гідності, свободи, 
рівності, верховенства права і прав людини. По-
над п’ятдесят років знадобилось для створення 
зони миру, демократії, стабільності і процвітання 
на нашому континенті. Водночас нам вдалось 
зберегти культурне розмаїття, толерантність і 
свободу особистості. ЄС налаштований поді-
литись своїми цінностями та досягненнями з 
країнами-сусідами ЄС, їхніми народами, та з 
народами з-поза їхніх меж.

Тренінги:

14:00–
16:00

Тренінг №1 «Робототехніка – цифрова компетентність майбут-
нього»
Тренер: Юрій Матвієнко, проректор з науково-педагогічної робо-
ти, доцент кафедри педагогіки та суспільних наук, к.пед.н, Пол-
тавський університет економіки і торгівлі

Полтавський 
університет еко-
номіки і торгівлі, 

м. Полтава, 
вул. Коваля, 3, 

ауд. 218

14:00–
16:00

Тренінг №2 «Лідерство. Мотивація і самомотивація і їх прак-
тичні способи» 
Тренер: Світлана Нестуля, професор кафедри педагогіки та су-
спільних наук, д.пед.н.,  директор Навчально-наукового інституту 
лідерства, Полтавський університет економіки і торгівлі.

Полтавський 
університет еко-
номіки і торгівлі, 

м. Полтава, 
вул. Коваля, 3, 

ауд. 317

14:00–
16:00

Тренінг №3 «Перша робота: які навички потрібно мати найма-
ному працівникові» 
Тренер: Анна Півень,  заступник директора КУ «Обласний мо-
лодіжний центр», кар’єрний консультант

Полтавський 
університет еко-
номіки і торгівлі, 

м. Полтава, 
вул. Коваля, 3, 

ауд. 223б


