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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ
У ТРЕНДІ

«На високу вежу можна піднятися лише гвинтовими сходами». 
Френсiс БЕКОН, англiйський фiлософ

Ц ей одноденний захід 
покликаний ознайо-
мити студентів та 
школярів зі світови-

ми та європейськими тренда-
ми в питаннях професійних 
компетентностей та забезпе-
чує спілкування з потенцій-
ними роботодавцями. 

У Дні кар’єри ЄС взяли 
участь близько 30 підпри-
ємств та організацій Полтави 
та області, що свідчить про 
зацікавленість кадровим по-
тенціалом студентів. 

З вітальним словом до гос-
тей та учасників Дня кар’єри 
ЄС звернувся ректор ПУЕТ 
Олексій Нестуля, який під-
креслив важливість розвитку 
професійних навичок у сту-
дентів та розповів про можли-
вості закордонного стажуван-
ня, які надає університет. 

Директор Полтавського 
обласного центру зайнятості 
Катерина Клавдієва наголо-
сила, що тільки за минулий 
рік кількість вакансій від ро-
ботодавців області, які готові 
забезпечити працівників якіс-
ними умовами праці та відпо-
відною заробітною платою, 

зросла до 8000 місць. А ди-
ректор Департаменту еконо-
мічного розвитку, торгівлі та 
залучення інвестицій Пол-
тавської ОДА, Інна Іщенко 
відзначила, що однією із го-
ловних стратегій розвитку 
Полтавської області є розви-
ток людського потенціалу, 
який може бути забезпече-
ний у першу чергу взаємоді-
єю науки, бізнесу та влади.

– Навчання активної моло-
ді має проходити в якісних 
університетах, які дають між-
народні знання на найвищо-
му рівні, – наголосила І. Іщен-
ко, – але щоб випускники по-
тім залишалися працювати в 
нашій області, щоб розвива-
ли економіку, створювали 
нові робочі місця та розбудо-
вували її інфраструктуру.

Протягом дня учасники 
перевірили рівень своїх 
знань про ЄС, взявши участь 
у євровікторині. Студенти 
спілкувалися з потенційними 
роботодавцями та представ-
никами провідних організа-
цій області на Ярмарку ва-
кансій. Різноплановість та 
насиченість заходів дозволи-

ла залучити близько 600 осіб-
учасників.

У рамках заходу також від-
булася панельна дискусія 
«Найкращі професії майбут-
нього: чому варто інвестува-
ти час зараз?» Спікери, екс-
перти з розвитку ринку праці 
– Віталій Дмітрієв, директор 
ТОВ «Системи модернізації 
складів», представник керів-
них органів Полтавського Ро-
тарі-клубу, співвласник ГО 
«Полтавський бізнес-клуб», 
Олексій Нестуля, ректор 
ПУЕТ, Анастасія Яковенко, 
PR-менеджер БО «Взаємопо-
міч», та Катерина Клавдієва, 

директор Полтавського об-
ласного центру зайнятості – 
поділилися власним досвідом 
щодо вимог роботодавців до 
професійних та «м’яких» ком-
петентностей найманих пра-
цівників, проінформували про 
ситуацію на ринку праці Пол-
тавського регіону, розповіли 
як бути конкурентоспромож-
ним через 20 років та розкри-
ли секрети успішного пошуку 
роботи своєї мрії.

Для всіх охочих були ор-
ганізовані тренінги для вдо-
сконалення своїх знань і 
вмінь. Спеціаліст з працевла-
штування, заступник дирек-

тора КУ «Обласний молодіж-
ний центр» Анна Півень на-
дала низку рекомендацій 
для успішного проходження 
співбесіди та складання ре-
зюме на тренінгу «Співбесі-
да на роботу твоєї мрії: 
DO’S&DON’TS». 

Бізнес-тренер, розробник 
ряду авторських бізнес-ігор, 
к.е.н., доцент кафедри Ко-
мерційної діяльності та під-
приємництва ПУЕТ Ігор Юрко 
ділився секретами створення 
власного бізнесу на тренінгу 
«StartUp: від ідеї до власного 
бізнесу. Основні питання 
стартаперів регіону». 

Ще на одному тренінгу 
гості отримали цінні поради 
стосовно порядку оформлен-
ня та подання заявок на 
отримання стипендій на на-
вчання за програмами Ераз-
мус+.

День Кар’єри ЄС – це хо-
роший старт для професій-
них звершень студентів міс-
та. Саме він викликав неабия-
кий інтерес серед молоді 
м. Полтава, сприяв форму-
ванню активної громадської 
позиції та навичок у сфері 
кар’єрного зростання. 

Власна інформація

ЩОБ ДОПОМОГТИ ЩОБ ДОПОМОГТИ 
ВЧАСНО, ЩОБ ВЧАСНО, ЩОБ 
ЖИТТЯ ТРИВАЛОЖИТТЯ ТРИВАЛО
За ініціативи адміністрації Львівського 
кооперативного коледжу економіки і пра-
ва, викладач дисципліни «Захист Вітчизни» 
Людмила Плугіна і студенти груп ПВ(н)-28 
та ФН-18 взяли участь у семінарі-тренінгу 
«Надання першої домедичної допомоги», 
який проходив на базі Львівського медич-
ного коледжу післядипломної освіти. 

Заняття проводили лiкар медицини 
невiдкладних станiв Марiя 
Блажiвська та викладач невiдкладної 
медичної допомоги дитячої 
реанiмацiї та анестезiологiї Мар’яна 
Солодовська-Кольцова. Вони озна-
йомили учасникiв тренiнгу iз законо-
давчою базою та основними принци-
пами охорони здоров’я людини в 
Українi, рятувальним ланцюжком дiй 
при раптовiй зупинцi серця, з алго-
ритмом надання домедичної допомо-
ги, про реанiмування дорослих i 
дiтей, з основними правилами та по-
рядком проведення реанiмацiї тощо.
На манекенах студенти проводили 
непрямий масаж серця для 
вiдновлення дiяльностi серцево-су-

динної системи, спробували застосо-
вувати автоматичний зовнiшнiй 
дефiбрилятор тощо.
Як зауважила викладач коледжу Люд-
мила Плугiна, сьогоднi багато хто 
може опинитись у ситуацiї, де хвилин-
не зволiкання з допомогою може ко-
штувати життя. Щоб збiльшити шанси 
на порятунок, важливо знати i вмiти 
вчасно провести базовi реанiмацiйнi 
заходи, тому важливiсть подiбних 
тренiнгiв важко переоцiнити.
Пiсля завершення семiнару-тренiнгу 
студенти та викладач коледжу отрима-
ли вiдповiднi сертифiкати.

Підготував Михайло ГОЛУБКА, 
прес-секретар коледжу

ДЕНЬ КАР’ЄРИ ЄС
10 квітня у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ) 
вперше пройшов День кар’єри ЄС, який відбувся за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні 
у рамках проекту «Інформаційна підтримка молодіжних мереж ЄС в Україні». 

  ТРЕНІНГ


