
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Директорат професійної освіти

бульвар Тараса Шевченка, 16 м. Київ, 01601, тел. (044) 287-82-06, e-mail: prof@mon.gov.ua

Департаменти (управління) освіти    і 
науки обласних, Київської міської 
державних адміністрацій

Навчально-методичні (науково- 
методичні) центри (кабінети) 
професійно-технічної освіти

Про короткострокові курси

Шановні колеги!

У рамках Програми ЄС «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» 
(далі – Програма EU4Skills) за підтримки Міністерства освіти і науки України 
Національною агенцією освіти Фінляндії (EDUFI) у консорціумі з Omnia Education 
Partnerships (OEP) 19 грудня 2022 року відбулась презентація перших шести 
короткострокових онлайн-курсів для підтримки відбудови України за темами:

Перша домедична допомога http://surl.li/ememl
Робота на будівельному майданчику http://surl.li/ememr
Система фізичного захисту інформаційних ресурсів http://surl.li/ememv
Послуги щодо забезпечення роботи інформаційних 
мереж

http://surl.li/emenb

Робота з дітьми в кризових ситуаціях http://surl.li/emenh
Сприяння підвищення добробуту та соціального 
захисту родини http://surl.li/emdhz

Крім того відбувся запуск перших шести модулів курсу тренінгу керівників 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти:

Екологізація професійної освіти http://surl.li/emecj
Інформаційна система управління закладом освіти http://surl.li/emeco
Управління змінами http://surl.li/emecu
Управління сучасним педагогічним процесом у 
професійній (професійно-технічній) освіті http://surl.li/emecx
Управління людськими ресурсами http://surl.li/emedb
Навчання підприємництва в закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти

http://surl.li/emedh
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Також інформуємо, що 19 січня 2023 року надано доступ до додаткових 
п’яти короткострокових онлайн-курсів для підтримки відбудови України за 
темами: 

Основи будівельного креслення та правила нанесення 
умовних графічних позначень

http://surl.li/emejy

Розробка бізнес-ідей http://surl.li/emekd
Навички XXI століття для розвитку підприємництва та 
поліпшення якості трудового життя (поки на стадії 
розроблення)

http://surl.li/emekm

IT-підтримка http://surl.li/emekn
Опанування цифрової компетентності для успішної 
роботи: створення цифрового контенту http://surl.li/emema

 Доступ до цих курсів відкритий за посиланням: http://surl.li/emeob.
Інструкція щодо реєстрації, вихідного контролю, отримання сертифікату та 

для залишення відгуку доступні за посиланням: http://surl.li/emerp.

Також надано доступ до додаткових трьох модулів тренінгу керівників 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти:

Лідерство та розвиток лідерських навичок http://surl.li/emeis
Управління якістю в закладах П(ПТ)О http://surl.li/emeje
Співпраця з бізнесом у сфері освіти http://surl.li/emejn

Доступ до цих курсів відкритий за посиланням: http://surl.li/eguna.
Інструкція щодо реєстрації, вихідного контролю, отримання сертифікату та 

для залишення відгуку доступні за посиланням: http://surl.li/emerw.

Просимо розповсюдити інформацію щодо короткострокових онлайн-курсів 
серед учнів і педагогічних працівників закладів професійної  (професійно-технічної) 
освіти.

За додатковою інформацією можна звертатися до Бондар Анни, проектної 
менеджерки зі змісту дистанційної освіти Команди підтримки реформ МОН 
(anna.bondarvet@gmail.com, тел.: +38 097 919 82 13). 

З повагою
  
  Генеральний директор Ірина ШУМІК

http://surl.li/emema
http://surl.li/emeob
http://surl.li/emerp
http://surl.li/emejn
http://surl.li/eguna
http://surl.li/emerw

