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Керівникам вищих навчальних закладів
Щодо участі у Національному
кар’єрному форумі
Міністерство освіти і науки України доводить до вашого відома,
що 06 червня 2017 року Державна служба зайнятості (Центральний апарат) спільно
з Асоціацією інноваційної та цифрової освіти України проводить .Національний
кар’єрний форум. До участі у заході запрошені представники компаній, молодь,
експерти в галузі інноваційної освіти, представники навчальних закладів різних
типів та форм власності, органи управління освіти, представники державної
служби зайнятості, відповідальні за профорієнтаційну роботу та фахову підготовку.
Ключові акценте Національного кар’єрного Форуму:
- запровадження дієвого механізму «соціального ліфту» в Україні;
фахова підготовка відповідно до потреб ринку праці;
набуття сучасних .компетентностей:
презентація профорієнтаційного тесту та тесту на виявлення базових
навичок («soft skills»).
Участь у зазначеному Форумі стане у нагоді тим, хто зацікавлений
у реформуванні системи профорієнтаційної роботи, формуванні системи освіти
впродовж життя, запровадженні інновацій в систему освіти та кар’єрного
зростання.
Участь у заході безкоштовна. Реєстрація обов’язкова. Посилання для
реєстрації;
Участь можлива як в очному, гак \ дистанційному форматі» Під чає заходу
планується онлайн трансляція.
Час та місце проведення Форуму: 6 червня 2017 року з 9:00 до 18:00. Місце
проведення: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Інститут
піелядипломноїосвіта), м. Київ, вуя. Васильківська, 36.
Контактні особи від Державної служби зайнятості (Центрального апарату):
Анна Гапкіна (0-14 2877957, e-mail: gaikina.anna@cs.dcz.gov.ua). Тамара Бондаренко
(044 2895225, e-mail: boml3renko.tamara@es.dcz.gov.ua').
їПопередня програма Форуму додасться.
Додаток: на 2 арк.

Додаток до листа МОН
від..............20І7р.№ _

Попередня програма Національного Кар’єрного Форуму
06 червня, м.Київ
9 :<$ -

реєстрація учасників

9:30 Прес-брифінг «Стратегічне партнерство держави і бізнесу задля
подолання безробіття» Учасники: Віае-прем'єр-міністр України РОзенкО П.В.,
Державна служба зайнятості (Ярошенко В.С.), Федерація роботодавців України,
Європейська Бізнес Асоціація, Американська торгово-промислова палата. Торговопромислова палата України, Український союз промисловців та підприємців.

10:00 Відкриття Форуму:

10:10 Панель І: «Розвиток людського капіталу економіки України»

стратегічне завдання

Віце-прем’ер-мінісгр України Павло Розеїн®.
в. о. Голови Державної служби зайнятості України Валерій Ярошенко,
Представники:
Міністерства соціальної політики України,
Міністерства освіти і науки України,
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,

*

Міністерства молоді та спорту України
(регламент виступу - 7 х,в,, запшання-відоовіді)

11:00 Презентація механізму соціального ліфту в Україні - Платформи з
профорієнтації, лрофиавчаїши та працевлаштування Державної служби
зайнятості
Начальник Управління профорієнтації, нрофнавчпння та навчальних закладів ДСЗ
Марія Богуелав
і олова Асоціації інноваційної та цифрової освіти Станіслав Куцеяко

11:20 - Нагородження переможців Всеукраїнської Премії «Інновації в освіті
11:30 Панель 2: «Компетенції для успішної кар’єри: погляд роботодавців»
Федерація роботодавців України,
Європейська Бізнес Асоціація,
Американська торгово-промислова палата.
Торгово-промислова палата України,
Український союз промисловців та підприємців
(регламент виступу - 7 т . запитання-відповіді)

12:30 Виступи представників молоді, ВПО-осіб, керівників кар’єрних центрів
З особи по 10 хв

,
13-00 Перерва, Кава-брейк

14:00 Презентацій дослідження Світового банку «Навички майбутнього»

14:20 Панель 3; «Розмі ток людського капіталу - міжнародний погляд»
Світовий банк
Програма розвитку ООН
Європейський банк реконструюй? та розвитку
Агентство СІІІА з міжнародного розвитку (08АІТ>)
Фонд Східна Європа, програма Ш А Р
(регламент виступу - 7 хв., запитаняи-юдповідїі

15-20 «Відповідальне лідерство» - Олег Дерев’янко, експерт в області освїги,
кандидат економічних наук, автор ініціативи School Angels

15-40 «Освітній в и б у х » .. Володимир Стваковеький, експерт в області освіти,
кандидат економічних наук, засновник Міжнародної освітньої корпорації «Гранд».
Майсхер-кяас щодо інноваційного підходу до організації навчальною процесу
задля успішного подальшого кар’єрного розвитку тих, хто навчається.

16-00 «Тайм-менеджмеит для успішної кар’єри» - від "Bogush Time», компанії
Ш в Україні, щодо навчання управлінням часу та досягнення цілей. Тренінг, який
дозволить не роздумувати, а діяти та досягати поставлених цілей найбільш
оптимальним шляхом.

16-20 «Цифрова грамотність для - базова компетенція для запровадження
реформ» - начальник Управління профорієнтації, профнавчанн» та навчальних
закладів ДСЗ Марія Богуслав. Тренінг-презентація проекту щодо набуття
компетенції у цифрових технологіях.

17-00 «Викладання англійської мови у навчальних закладах України за
моделлю змішаного навчання (blended learning)» - Віталій Зубков. експерт в
області освіти, викладач п’яти іноземних мов з багаторічним стажем, автор
наймасовішого освітнього проекту в Україні ''Lmgva.Skiils" (lingva.ua). Майстерклас щодо ’м етодології ефективного навчання англійській мові.

17.30 Прийняття Резолюції. Закриття Форуму.

