
 
 
 
 
 
 

 
Програма «День Кар’єри ЄС онлайн» 

«22» жовтня 2020 року 

Місце проведення: Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
 

м. Полтава, Коваля 3. 
 

 

Час Опис Локація 

09:15 –9:30 Реєстрація учасників панельної дискусії в режимі відеоконференції  

09:30 –11:00 Відкриття «Дня кар’єри ЄС». Панельна дискусія:   

Панельна дискусія: «Професійний розвиток та європейська інтеграція» 
Спікери: 

 Катерина Клавдієва. Тема: Тенденції на ринку праці, попит і пропозиція знань і 
навичок.  

 Анна Ковбасюк. Тема: Можливості у сфері неформальної освіти, які створює ЄС для 
молоді України.  

  Володимир Бражник. Тема: Вплив процесів європейської інтеграції та зміст 
очікуваних роботодавцями знань і навичок. 

  Артем Шейка, Вікторія Плахтюк, Анастасія Котенко. Тема: Успішні історії молоді, 
представників мереж ЄС про те, як використовують можливості, отримуючи освіту 
в Європі. 

 

Тренінги: 

11:20 –12:20 Тренінг 1. «Стартап: від ідеї до власного бізнесу. Основні питання стартаперів 
регіону»  

Тренер: Ігор Юрко, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, 
Полтавський університет економіки і торгівлі 

 

11:20 –12:20 Тренінг 2. «Особливості управління конфліктами у сучасному світі»  
Тренер: Оксана Делія , доцент кафедри управління персоналом, економіки праці та 
економічної теорії, директор Полтавського кооперативного коледжу, Полтавський 
університет економіки і торгівлі, Полтавський кооперативний коледж 

 

00:00 –00:00 Тренінг 3. «Створення та реалізація молодіжних проектів»  
Тренер: Інна Пахомова, директор Навчально-наукового інституту проектів та 
інновацій, Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

 

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/UCupf5CJm7OjcT

qB3yFhhzwQ 

Європейський Союз складається з 28 держав-членів та 

їхніх народів. Це унікальне політичне та економічне 

партнерство, засноване на цінностях поваги до людської 

гідності, свободи, рівності, верховенства права і прав 

людини. Понад 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 поділитись своїми цінностями та 

досягненнями з країнами-сусідами ЄС, їхніми народами, та 

з народами з-поза їхніх меж. 
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