
 

 
 
 

Програма “День кар’єри ЄС” 

10:00 год.                                       15 травня 2020 року 

Місце проведення:  

Інформаційний центр ЄС в Житомирській області 
Поліський національний університет 

м. Житомир, Старий бульвар, 7 
 
 

Дата, час  
та регламент 

Опис Локація 

7 травня 2020 Реєстрація учасників Гугл форма 

15 травня 2020 
 

Відкриття “Дня кар’єри ЄС” 
Олег Скидан, ректор Поліського національного 
університету, м. Житомир, доктор економічних наук, 
професор 
 

Поліський 
національний 
університет 
Інформаційний 
центр ЄС, Zoom 

Панельна дискусія   

15 травня 2020 
 

Панельна дискусія: “Вплив європейської інтеграції 
на формування системи професійного розвитку в 
умовах сучасних викликів” 
Модератор: Тетяна Зінчук, завідувач кафедри 
міжнародних економічних відносин та європейської 
інтеграції Поліського національного університету, 
м. Житомир, доктор економічних наук, професор  
Спікери: 
1. Вікторія Давидова, радниця Відділу з питань 
преси та інформації Представництва ЄС в Україні, 
м. Київ 
2. Денис Черніков, експерт з питань євроінтеграції, 
менеджер проєкту “Інформаційна підтримка мереж 
ЄС в Україні”, м. Київ 
3. Михайло Шепетько, генеральний директор 
ІП “Євроголд індестріз ЛТД”, м. Житомир 
4. Василь Шуколович, провідний фахівець із 
стандартизації, сертифікації та якості ТОВ “Органік 
стандарт”, м. Житомир, кандидат економічних наук, 
доцент 
5. Володимир Трокоз, комерційний директор 
ПАТ “Житомирський маслозавод” (“Рудь”), 
м. Житомир, кандидат економічних наук 

 

 

 

 

 

Представництво 
Європейського 
Союзу в Україні, 
Zoom 

 

Поліський 
національний 
університет 
Інформаційний 
центр ЄС, Zoom 

Регламент виступів – 10 хв. 

Відповіді на запитання – 5 хв. 

Кава-брейк – 11:30 – 12:30 



 

Тренінги 

15 травня 2020 
12:30 – 13:00 
 

Тренінг 1. “Людські ресурси як драйвер 
економічного розвитку об’єднаних територіальних 
громад в умовах євроінтеграції” 
Тренер: Ілляс Ахметов, директор ГО “Агенція Гудвіл”, 
м. Житомир, кандидат економічних наук  

Поліський 
національний 
університет 
Інформаційний 
центр ЄС, Zoom 

15 травня 2020 
13:00 – 13:30 

Тренінг 2. «Міжнародні програми та проєкти 
фінансової підтримки малого та середнього бізнесу» 
Тренер: Лариса Левківська, заступник директора 
ГО “Агенція Гудвіл”, кандидат економічних наук, 
доцент кафедри інноваційного підприємництва та 
інвестиційної діяльності Поліського національного 
університету, м. Житомир 

Поліський 
національний 
університет 
Інформаційний 
центр ЄС, Zoom 

15 травня 2020 
13:30 – 14:00 

Тренінг 3. «Ефективний нетворкинг або як набувати, 
розширювати та закріплювати корисні зв’язки» 
Тренер: Ілля Шелеменцев, бізнес-тренер, засновник 
ГО “NetWork”, м. Дніпро, кандидат економічних наук 

Дніпро, 
“NetWork”, Zoom 

15 травня 2020 
14:00 – 14:30 

Тренінг 4. «Перспективи зайнятості  в агробізнесі в 
умовах нового інституційного середовища  обігу 
сільськогосподарських земель» 
Тренер: Віталій Данкевич, професор кафедри 
міжнародних економічних відносин та європейської 
інтеграції Поліського національного університету, 
м. Житомир, доктор економічних наук, доцент 

Поліський 
національний 
університет 
Інформаційний 
центр ЄС, Zoom 

15 травня 2020 
14:30 – 14:45 

Підведення підсумків 
Модератор: Тетяна Зінчук, завідувач кафедри 
міжнародних економічних відносин та європейської 
інтеграції Поліського національного університету, 
м. Житомир, доктор економічних наук, професор,  

Поліський 
національний 
університет 
Інформаційний 
центр ЄС, Zoom 

Регламент виступів – 20 хв. 

Відповіді на запитання  – 10 хв. 

 

Посилання для реєстрації 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDcyVijGUoo7CRVmiNloVDHvcq4r7RRR_UeC_R

nuu8VVlIpA/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 

 

 

Ректор університету         Олег Скидан 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDcyVijGUoo7CRVmiNloVDHvcq4r7RRR_UeC_Rnuu8VVlIpA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDcyVijGUoo7CRVmiNloVDHvcq4r7RRR_UeC_Rnuu8VVlIpA/viewform?vc=0&c=0&w=1

